
Unív: of
TORONTO

LlBRARY







Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/sslumannQefir01bene



I

SÍSLUMAiMIFIB
EPTIR

BOGA BENEDIKTSSON

Á STAÐARFELLI.

Með skýringum og viðaukum

eptir

Jón Pétursson
jústítíaríus.

ív^, ,.^j2f*'-í^

^V<^

EETKJAYIK.

I PRENTSMIÐJU EINARS J^ÓRÐARSONAR.

1881—1884.





A.

Noi'öleiidiii^afjórðuii^u.i'.

I. pingeyjarsýsla 3.—136. bls.

11. Eyjafjarðarsýsla . 137.—294. —
III. Skagafjarðarsýsla 295.-432. —
IV. Húnavatnssýsla . 433.—635. —





F r m á 1 i.

EJPTiK það, að landið kom imdir konung, voru settir umboðs-

menn hans, stundum yfir allt land, stundum yfir einn eða tvo

landsQórðunga, og stundum yfir minna svæði, og var kallað,

að þeir hefðu sýslu konungs, og eigi var þá settur maður yfir

hverja sýslu, sem þar eptir, heldur höfðu þeir undir sem flest-

ar sýslur og voru á sífelldum yfirreiðum: seinna þótti þeim

þetta mjög umsvifamikið, létu því opt helztu mennina í hér-

uðunum vera umboðsmenn sína, að heimta saman tolla og nefna

lögrétturaenn í dóma, og kölhiðu þá sveina sína, og þar til

völdu þeir helzt fullveðja menn í fjárheimtum, létu þá hafa

misjöfn héröð til yfirsóknar, og sviptu þá þeim völdum, er þeim

leizt, og fengu þau öðrum : kölhiðust þá þessir menn, er leigðu

af konungi landið eða hhita þess fyrir ákveðna leigu árlega,

sýslumenn konungs, en umboðsmenn þeirra, sveinar'

þeirra. Seinna var farið að kalla þessa sýslumenn hirðstjóra

oða höfuðsmenn, og umboðsmonn þeirra, sýslumenn; var

þá mjög stopult um vald þessara sýshimanna, sem fyr sagt,

og komið undir geðþekkni hirðstjóra, er optast völdu þá, er

gjörðu allt að vilja þeirra, og buðu þeim eða guldu mesta leigu

eptir umdæmi sitt; on margir kepptust eptir að fá hjá hirð-

stjórum léni þessi, þareð þeim þótti í þeim ríki nokkurt, en

vandinn ekki annar, en taka tollana, nefna dómsmenn og sam-

þykkja lögréttumanna eða dómsmanna dóma; voru þeir opt

1.) í Jónsbókinni kölluðust þeir: "umboðsmenn sýslumanna»,

"sóknarar sýslumanna" og "lénsmenn sýslumanna'>; þeir máttu

vera að eins 4 í fjórðungi, og eigi nema 2, ef sýslumaður var

innan Qórðungs.
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sjálfir ólærðir menn. stórbókkar og auðugir. Nokkur umbót á

þessu komst seiuna Á. en mest eptir það, að Herlufl' Daae færði

hingað konungsbréíin um sýslumenn, og konungur fór sjálfur

að veita erabættin og hafa meiri afskipti af landinu, og sýslu-

menn hættu að vera sveinar hirðstjóra. og fóru sjálfir að svara

fyrir embættisverk sín.

Þess ber hér að geta, að við þetta uppkast mitt um sýslu-

menn í Norðlendingafjórðungi hefi eg öðlast góða stoð af ann-

ál hins iðjusama sýslumanns Jóns Jakobssonar yfir sýslumenn

í Norðlendingafjorðungi. einkum frá siðaskiptunum, þareð hann

hefir safnað saman öllum dómum þeirra, sem hann hefir yfir

komizt, (flestir af þeim eru þó teknir upp í Árbækur Espólíns

hins fróða) og þar að auki gjört margar upplýsingar og sagt

álit sitt um valdaár þeirra. Að vísu hefi eg í þessu uppkasti

mínu eigi alstaðar fylgt hans meiningu, þar sem eg hugsaði

að annað væri réttara, einnig aukið mörgu og nefnt fleiri menn,

en hann, suma, er eg þó enga vissu hefi fyrir að hafi haft

sýsluvöld, en hafa verið höfðingjar. og því eptir þá veranda

aldarsið kunna að hafa haft völd um tíma. Ættir sérhverra

hefi eg og eptir öðrum fræðibókum og föngum tilfært, og hefir

það ollað mér mikillar tímatafar. Pá höfðingja'. er eg önd-

vcrðlega \ið hverja sýslu hefi upp talið, og ef til vill, eigi hafa

verið sýslumenn, hefi eg hér sett. að eigi með öllu gleyradust

eptirkomandi aldarmönnum. er eigi hafa betra vib að styðjast,

en þetta uppkast mitt, er vait er hálfverk á, hvorki að efni né

orðfæri, en mætti verða til nokkurs leiðarvísis fyrir þá, er

seinna vildu rita þar um, einkum. ef hver fræðimaður eptir

annan umbætti.

I*á. er Árna biskups sögu lýkur. er sagnafátt um gjörðir

og völd leikmanna, þó má svo mikið ráða af aunálum, að margir

höfðingjar hafa verið hér á landi.

1) Auk höfðingja þeirra, er nefndir eru í riti þessu. og uppi

voru á 13. öld, eptir að landið kom undir konung, og 14. og

15., mætti telja ýmsa fleiri.
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A. Noröleiidiiigafjóröu-iigu.r.

I. þingeyjarsýsla.

í:röð þau. er frá Varðgjá við EyjaQarðarsýslumót liggja allt

Á Langanes, austnorðurhorn íslands, kallast nú almennt Þing-

eyjarþing, eða Þingeyjarsýsla, og stundum Norðursýsla.

Par voru í fyrndinni þessir þingstaðir:

1. Svalbarð á Svalbarðsströnd.

2. Grýtubakki í Höfðahverfi.

3. Háls í Fnjóskadal.

4. Ljósavatn í BárðarílaL

5. Haganes við Mývatn.

6. Helgastaðir í ReykjadaL

7. Húsavík á Tjörnesi.

8. Keldunes í Kelduhverfi.

9. Árlækur í Axarfirði.

10. Presthólar í Núpasveit.

11. Svalbarð í í>istilfirði.

12. Sauðanes á Langanesi.

A.

H ö f ð i n g j a r,

(er eg held, að hafi haft þar völd).

Sveiim {>orsteiussoii eða J>órissoii'.

Hann var kallaður Sveinn Langur. kom út með bréf

1) Um herra Svein Þorsteinsson eða herra Svein Lang, sjá

tímarit mitt 1. B. bls. 11. í>að er með berum orðum í aun-

álum sagt, að hann hafi komið út 1301, og að honum hafi þá

verið skipaður Skagafjörður.



konungs iini hvalveiði; var biskup skuldaður að hafa til ^in

(Iregið fátækra hluti: sendi því konungur Svein þennan með

brefum sínum 1305 til Jöruu'lar biskups, að hann borgaði hið

áöur tekna, og gjörði eigi þá úréttvísi framvegis Var þá

Krókálfur sýslumaður konungs eða hirðstjóri. t*ó Sveinn væri

herraður. er óvíst, að hann hafi haft nokkur völd hér, utan

verið hirömaður og sendiboði konungs, þó hefir haun verið

hirðstjóri sunnan og austan 1305. í hirð Hákonar konungs

var hann 1301, 1303, 1306. 1310.

Herra |>órður á 3Iöðruvöllum',

er bjargaði Krókálfi á Hegranesþingi, er líkastur til að hafa

haft umboð yfir svslum fvrir norðan Öxnadalsheiði fyrir, um og

eptir 1300.

Eiríkur Sveinbjaruarson.

Fadir: Sveinbjörn, son Sigmundar í Súðavík, er var opt í bar-

dögum með Sturlungum og dó 1235. Sigraundur var

Gunnarsson og var kona hans Herdís. dóttir Rafns á

Rafnseyri ; hafði Herdís átt fyrr Eyjólf Kársson, er féll

í Grímsey 1222 af fylgd við Guðmund biskup. Oljóst

er mér, hver kvinna Sveinbjarnar var. en ritað ei-. að

hann hafi dáið 1290.

Kiyinno Eiríks var Vilborg, dóttir Einars Vatnsfirðings, er fædd-

ur var 1227 og var son forvaldar í Vatnsfirði, er inni

var brenndur á Gillastöðum 1227. Vilborg do um 1.343.

Bam þeirra var Einar í Vatnsfirði, sjá um hann í ísaQarðar-

sýslu-.

1) Um herra í*órð á Möðruvöllum í E\jafirði og Hall föður

hans, sjá Vaðlaþing.

2) Að rekja þannig saman, sem hér er gjört, gömlu Vatns-

^arðarættina, er í karllegg endaði með Einari í^orvaldssyni, og

seinni VatnsQarðarættina, er í karllegg byrjaði á Einari Eiríks-

syni, föður Björns Jórsalafara, er án efa með öllu rétt, því fyrst

og fremst er þannig rakið í gömlum ættartölum, er menn hafa

enga ástæðu til að rengja að orsakalausu. Í annan stað

er það kunnugt, að í katólsku tíðinni fengu þ^ir, er byggðu



Eiríkur var í förum uiigur og gjörðist konungsraaður, sló

og konungur hann til riddara 1316, en fí'kk honum hirðstjórn*

kirkju hjá sér og lögðu henni næga heimanfylgju, öll umráð

ylir kirkjunni og eigum hennar, og þessi umráð gengu að erfð-

um til afkomenda þeirra, en ef eignin var seld, missti hinn

nýi ('igandi umráð þessi, og kirkjan með eignum sinum féll

undir umráð liiskups. Nú sést af x4rua biskups sögu, að bæði

Oddastaður og Vatnsfjörður voru þá dæmdir af erkibiskupinum

í Xoregi undir umráð biskups, og að Oddverjar þá létu af hendi

Odda, er að nokkru leyti gengið hafði sölum, en Vatnsfirðingar

sinntu ekki dóniinum og slepptu eigi Vatnsíirði við biskup.

cnda hafði Vatnsfjörður eigi gengið sölum. Hefði nú herra

Eiríkur Sveinbjarnarson frá Súðavík, er næst eptir Einar Por-

valdsson er nefndur eigandi Vatnsfjarðar. eignast hann við

kaup, mundu Skálholts biskupar eigi hafa h^ngi hikað ser við

að frarakvæma erkibiskupsdóminn og taka Vatnsfjörðinn, en að

þcnr eigi gjörðu það, lýsir beinh'nis því, að Eiríkur iiefur fengið

\'atnsfjörðinn með því, eins og sagt er, að eignast dóttur Ein-

ars Þorvaldssonar, er erft hefur Vatnsfjörðinn eptir Einar föð-

ur sinn. Og í þriðja lagi virðist það mjög svo eðlilegt, að

Kinar Eiríksson hafi verið látinn heita eptir móðurföður sín-

um. Einari Poivaldssyni. Af því, sera nú hetiir verið sagt. auk

annars fleira, er hértil má tína, sést, hversu ástæðulaust það er,

að efast um það, að Vilborg, kona Eiríks Sveinbjarnarsonar og

móðir Einars sonar lians, hafi verið dóttir íJinars Þorvaldsson-

ar, þótt sagt s<' í tveim annálum, að frú Vilborg Sigurðardóttir

hafi dáið 134.t: því auk hins fyr sagða, getur enginn með

vissu sagt, að þar se átt við Vilborgu, konu Eiríks. og ef þar

er átt við hana. hlýtur föðurnafnið að vera rangt, því auk

annars er hvergi nokkurstaðar Sigurður nefndui-, er átt hafi

Vatnsfjörð millum þeirra Einars Porvaldssonar og Eiríks.

1) I annáhim er sagt. að 1323 hafi Sigmundur Fótur Eyj-

ólfsson komið út með sýshibref herra Eiríks og herra Ketils,

(»g í Lárentíusar biskups sögu er og þess getið, að Eiríkur hafi

hahlið sýshi í Xorðlendingaíjúrðungi, hið vestra, þá er biskup

byggði honum Fhigumýri, en að hann luifi haft syslu í Vest-

firðingafjórðungi, hefi eg eigi séð: að vísu átti hann þar



fyrir norðan og vest.an 1323. og virðist sem hann liafi lit'nni

haldið til þess að haun dó 1342. — Óvíst er. að hann liati

sýshir haldið öðruvísi en sem hirðstjóri í 19 ár eða því nær,

Hvort hann helir haldið nokkra umboðsmenn, eða hverjir þeir

hafi verið, er mér dulið, þó eg hafi þess tilgetið viö aðrar sýshir

um höfðingja, er þá voru uppi honum samtíða. 1324 leigði

Eiríkur riddari af Lárentíusi biskupi Fhigumýri í 4 ár og skyldi

gjalda í leigu 12 hnd). á ári. 1332 fór Eiríkur utan á kon-

ungs fund.

Jóii Sveiiissou Laiigur'.

Fnðii' hans áður nefndur Sveinn. er kallaður var Langur. Jón

var og af hæð sinni nefndur Langur. Hann bjó í Ax-

arfirði og er taUnn raeð höfðingjum i sinni tíð. Hans

börn eru nafnkennd

:

1. Finnbogi gamh í Asi, sjá hér síðar.

2. Hallur á Vindheimum'-. hans börn

:

a, Hálfdán^ átti Þorgerði Símonardóttur.

mikh\r eignir, en um þær mundir fengu menn engu síður svshi

annarstaðar, en þar sem eignir þeirra voru: þannig hefir Beni-

dikt Ivolbeinsson frá Auðkúhi, er 1323 kom út með sýslu, eigi

fengið sýslu í Húnaþingi, þótt eigur hans mestar stæðu þar,

heldur einhverstaðar annarstaðar, því herra Eiríkur hafði þar

þá sýslu, sem fyr segir. Að Eiríkur hafi haldið syshi í um-

boði nokkurs sýshimanns eða hirðstjóra, eptir að hann var

herraður, er með öllu óUklegt.

1) Um Jón Lang sjá tímarit mitt 1. B. bls. 11. Eg hefi

hvergi séð, að hann af hæð sinni hafi verið kallaður "Langurs

heldur held eg að það hafi verið ættarnafn hans
; þvíh'k viður-

nefni héldust þá stundum nokkra hði í ættum.

2) Halhir, faðir Hákonar á Vindheimum, var ekki brtiðii'

Finnboga gamla í Ási í Kelduhveríi, heklur son hans.

3) Hálfdán þessi á að vera forfaðir Odds biskups Einarsson-

ar, en Þorgerður kona Hálfdánar var afasystir síra Sæmundar

Kárssonar í Glaumbæ.



b, Hákon á Viiiilhcimum átti Ingveldi' Halldórsdóttur.

peina son:

(íísli á HafgTÍmsstöðum,

3. Sveiiin Jónsson-. Aður nefndur Hallur á Vindlieim-

um nefnist í raörgum ættartölum sonur þessa Sveins,

og sonarsonur Jóns Langs, en ekki son hans.

4. Jón. Sumar ættartölur sleppa honum.

Jón gjörðist höfðingi í Þingeyjarþingi, getur og gjarnan

verið. að hann hafi haft umboð nokkurt þar um hríð, nálægt

1330 og þai eptir. þar eð hann var son handgengins konungs-

manns, og þess. er hirðstjóri hafði verið.

Ás^ríimir G uobjartsson^

Fffdir: Guðbjartur á Ytri-Bægisá, son Vermundar Kögurs; er

þessi (iuðbjartur að sögn kominn af Guðrúnu systur

Þrándar í (TÖtu og ætt hans annars talin þannig: 1

I^orsteinn Egilsson Skallagrírassonar, hans dóttir 2.

Helga væna átti raeð Poikeli í Hraundal: börn þeirra

einn son 3. Haukur. hans son 4. Höskuldur

;

hans son 5. Steinn, hans son 6. Vermundur,

hans son 7. Loðinn, hans son 8. Vermundur Kög-

ur, hans son 9. Guðbjartur, hans son 10. Ásgrím-

ur. hans son IL Guðbjartur Flóki. hans son 12, Þor-

kell prestur. hans son 13. Magnús sýslumaður.

fíörn : A. í]rlendur.

B. Guðhjartur hélt Laufásstað, og var officialis Hóla-

kirkju; hann var og fyrst á Bægisá, og var sagður

1) Kona Hákonar og móðir Gísla hét Ingunn Halldórsdóttir,

(m ekki íngveldur, og hét bróðir hennar Magnús.

2) Pað er enginn vafi á því, að Hallur faðir Hákonar hati

veriö son Fiunboga, sem fyr sagt, en hvorki Sveins no Jóns,

sjá hér síðar.

3) Um síra Ásgrím sjá tímarit mitt 4. B. bls. 29 ; hann gaf

sonum sínum Erlendi og- Guðbjarti gjafir, er dæmdar voru lög-

h'gar af Sigurði lögmanni, eins og her segir.



fjölkummgiir og kallaðiir Fhiki : barnamóðir lians

hét Þorbjörg: þeirra kaupmáli dagsettur 13s:5.

Þeirra son:

Síra I^orkell átti t*órdísi' Sigurðardóttur frá Sval-

barði fyrir barnamóður (1430), sagt er, að hon-

um hafi verið kennd 30 börn. meðal þeirra voru:

1. Ásgrímur faðir Jóns svslumann^ í Ev)afirði.

2. Magnús sýslumaður í Eyjafirði.

Ásgrímur var ríkur höfðingi og hafði léni: eptir það er

mælt að hann yrði prestur og testamenteraði fé sitt P^rlendi og

(ruðbjarti sonum slnum ; dæmdi gilda þá gjöf Sigurður lög-

maður Guðmundsson á 25. ári ríkis Hákonar konungs. Ovíst

er samt, að Ásgrímur hafi haft Pingeyjarþing oða aðrar sýslur.

heldur léni hjá einhverjum ábóta.

Ma^nú.s Brínidsson'.

Sjá um hann við Vaðlaþing: hann held eg að hafi um

1) Faðir Þórdísar, barnamóður síra porkels. var Sigurður á

Svalbarði, sonur Björns Sæmundssonar Pórarinssonar : Magnús

Brandsson átti Svalbarð, og hefir Eiríkur son hans ertt það

eptir hann ; af börnum f]iríks hefir Sæmundur keypt það, þannig

tók hann að sér 1391 30 hndr. skuld, er Ása, dóttir Eiríks,

skuldaði kirkjunni þar, og Björn sonur Sæmundar átti bæði

Svalbarð og Einarsstaði í Beykjadal. og í gegnum Pórdísi hefir

Svalbarð komizt í ætt síra Þorkels. Ætt sú, er komin er frá

Magnúsi, kalhist Svalbarðs ættin hin fyrri, en sú er komin er

frá síra Þorkeli Svalbarðs ættin hin síðari.

2) Ætt Magnúsar Brandssonar telst þannig upp: Faðir Brands

var Eiríkur. hans faðir fJinar, hans faðir Guðmundur Dýri á

Bakka í Yxnadal, hans faðir Þorvaldur Auðgi, hans faðir Ket-

ill Fljóti, hans faðir Guðmundur Egli, hans faðir Eýjólfiir halti,

hans faðir Guðmundur ríki á MöðruvöIIum í í]yjafirði, hans

faðir ílyjólfur Valgorðarson, hans faðir Einar. hans faðir Auð-

unn rotinn. hans faðir í*órólfur smjör, er kom út með Hrafna-

Flóka. hans faðir porsteinn skrofi. hans faðir Grímur Kamban.

er fyrstur byggði Færeyjar. Kona FIjóta-Ketils telst Puríður, og

segja sumir, að hún hafi verið dóttir Guðmundar Agla og er
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hríð liaft umboð í Pingeyjarþingi um eða fyrir miðja 14. öld,

en heii þó cigi annað fyrir mer í því, en getgátu, af því hann

var mikill höfðingi og auðugur; það sést af börnum hans, sem

giptust auðugustu og mestu mönnum þar nærri.

1. Arnþrúður Porsieini á Urðum Eyjólfssyni, sjá Hegra-

nessþing.

2. Solveig Sigurði lögmanni' á Svalbarða, sjá Vaðlaþing. er

líklega hefir ura hríð haldið Pingeyjarþing.

3. Eiríkur á Möðruvöllum átti Ingiríði- Loptsdóttur f*órð-

arsonar og Málmfríðar dóttur Árna, er ílúði hingað, þá er

aðalsmenn í Noregi voru margir drepnir, mcð konu sinni

Ásu frá Aski í Noregi og mikið lausafé; ef til ^ill hefir

hann verið af ætt þeirra Árnasona, er Ólafs helga saga um-

getur. — Loptur átti aðra dóttur, sem hét Bergljót, dulið

er mér, hvort hún átti afkvæmi: sjá börn Eiríks við

Vaðlaþing. Ekki er ólíklegt, að Eiríkur hafi haft umboð um

hríð í Vaðla- og Þingeyjarþingi. Kitað er, að hann hati

dáið 1381 og verið mikilmenni.

Fyr má þó Magnús Brandsson hafa haft þar umboð.

ekki ósennilegt, að þetta kunni að vera réttara, þó kvað ættin

vera talin hinseginn af Ara lögmanni J(3nssyni, er kominn var

af Oddnýju systur Magnúsar, í bréti, er var með hans auð-

þekkjanlegri hendi og fannst í Skálholti í tíð Odds biskups

Einarssonar.

1) 1350 eða 1351 var höfðingjum norðanlands stefnt út, eru

í bréfi um þá stefnu tilgreindir nieðal annara Magnús á Sval-

barði og Sigurður mágur hans. Með því er sjálfsagt meintur

Sigurður lögmaður Guðmundsson. Sigurður lögmaður og for-

feður hans bjuggu án efa í Lögmannshh'ð. og \\b það hefur

hún fengið nafn sitt.

2) Ingiríður var systir síra Halldórs Loptssonar, sjá timarit

mitt 4 B. bls. 40. Þórður faðir Lopts, er herra Pórður Halls-

son á Möðruvöllum, er hefir her fyr verið nefndur, sjá ,um

hann Vaðlaþing. Að Árni í Aski eða Askey í Noregi — hans

getur í fornbréfasafninu norska við árin 1303 og 1323 — hafí

fiutt sig til Íslands, hefi eg hvergi annarstaðar séð, og efast

mikillega um, að það sé rétt.
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Hann er talinn með mestu mönnum á sínum dögum. og ritað

er. að liann liafi dáið 1363.

Björii Brynj()líss(»)i,

Fodir: Brynjúlfur' ríki Bjarnarson. dó 1381, en 1377 keypti

hnnn af ^'algarði bónda Loptssyni Mánaskál fyrir Syðri-

Vallá á Kjalarnesi : virðist sem hann hali um hríð

verið sveinn eða uraboðsmaður hirðstjóra ytir syslu

norðanhmds. máske parti af Hngeyjarþingi. Hann

var 1378 ráðsmaður yhr Keynistaðar klaustri.

Krinna: Málmfríöur, dóttir Eiríks ríka á Möðruvöllum sjá

A'aðhiþing

Börn' : A. Sigríður. sem átti Gunnlaugur Magnússon, sjá

BorgarQarðarsýslu.

B. Ólafur, honum lagði Björu faðir hans 1392 hvoru-

tveggja Akra og fleiii jarðir til móts við systur sín-

ar, Sigríði og Málmfríði. Olafur átti Kristínu dóttiir

f>orsteins lögmanns og liirðstjóra Eyjólfssonar, þeirra

son porsteinn, hirðstjóri 1427 og iögmaður 1432,

sjá um hann við Hegranessýslu.

C. Málmfríður.

Bröðir; Benidikt, sjá Húnaþing.

1) Brynjólfur bjó á Ökrum í Skagafirði, og voru foreldri hans

Björn prestur Brynjólfsson og Ingunn Grímsdóttir Einarssonar

skikkjupeðs.

2) Börn Björns eru her rétt nefnd, Olafur, Sigríður og Málm-

fríður, og skipti hann jörðum millum þeirra 1392; skyldi ólaf-

ur hafa Stóru-Akra, en það virðist svo, sem Olafur hafi dáið

ungur og barnlaus, líklega í svarta dauða 1402, því Sigríður var

nokkru seinna orðin eigandi Stóru-Akra og bjó þar; maður

hennar var ^orsteinn hirðstjóri Ólafsson, sem her er með öllu

ranglega nefndur son Olafs Björnssonar, bróður Sigríðar. f>au

þorsteinn og Sigríður giptust 1408 í Hvaley á Grænlandi: það

getur staðizt tímans vegna, að Gunnlaugur sýslumaður Magn-

ússon hafi verið fyrri maður Sisríðar. og það kvað vera víst,

að kona Gunnlaugs hafi heitið Sigríður Björnsdóttir, en hafi

það verið fyrteð Sigríður Björnsdóttir, þá hafa þau engin börn
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Björn var mikill höfðingi og helir. of til viU, haft völd

um tíma sem umboðsmaður, þó eigi hafi eg séð rök fyrir því

og fuUyrði það því eigi hehlur.

Oddur Ásmundsson.

Kvinna hans var Guðlaug dóttir Finnboga gamla á Asi í

Kelduhverfi '

.

Böru : A. Jón-. faðir síra Ólafs föður Örnólfs, sem átti Krist-

ínu, laundóttur Eiríks á Keldum Porsteinssonar

Helgasonar lögmanns, þeirra dóttir Halla, fyrri kona

Björns Þorleifssonar lögmanns.

B. Ásmundur, hans son Oddur, hans son Ásmundur,

hans son Oddur, hans son Rafn í Skörðum.

C. Helgi Oddsson á Stóruvölhim á Landi varð lögmað-

átt, er arf hafi tekið eptir Sigríði. Að Þorsteinn hirðstjóri

Ólafsson hafi verið dótturson Porstcins gamla Eyjólfssonar, er

getgáta eintóm og án efa röng
;

það er langtum meiri ástæða

til að álíta hann bróður Arna biskups milda og síra f^orkels

Ólafssonar. — Málmfríður Björnsd(5ttir hefir líklega dáið líka í

svarta dauða, eða þá ekkert afkvæmi átt eptir sig.

1) Sumir segja, að Finnbogi faðir Guðlaugar, konu Odds h^g-

manns, hafi verið Finnbogi lögmaður, og að SturUi Þórðarson

á Staðarfelli. er átti Guðlaugu dóttur Finnboga lögmanns, hafi

verið seinni maður hennar; en það hlýtur að vera rangt, því

Finnbogi lögmaður gat varla hafa átt dóttur, ervar orðin full-

tíða 1456; hann giptist og 1467 Málmfríði dóttur Torfa hirð-

stjóra, og því 11 árum seinna, en Oddur varð lögmaður; það

fær og eigi heldur staðizt tímans vegna, að Ormur lögmaður

Sturhison hafi verið hálfbróðir Helga lögmanns Oddssonar.

2) Nokkrar ættartölur telja Óbf föður Örnólfs, son Odds lög-

manns og Guðlaugar, og sleppa Jóni. Kona Þorleifs lögmanns

Pálssonar var Steinunn systir Kristínar. móður Höllu; hafi

Björn því verið skilgetinn, og það segja ættartöhir að hann

hafi verið, þá hafa þau hjónin, hann og Halla, verið systrabörn.

Að þau hefðu gipzt saman svona skyhi, hefði verið (díðandi

í pápiskunni, en um siðaskiptin var lítið skeytt um það, þó

hj(5n væru talsvert skyld.
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ur sunnan og iiustan 1495 og hélt Skaptárþiníi-

um bríð.

\á'ó2 getur þess, aö Oddur Asmundijson vitnaði um af-

lii'jidÍKgu Margretar Eiríksdóttur. ekkju Benidikts Brynjólfsson-

ai', og Magnúsar sonar þeirra á jörðunni Sjávarborg til Jóns

biskups <ig Hólakirkju. sjá Húnavatns-þing.

145t) fékk Oddur bref Kristjáns konungs fyrir lögmanns-

embætti, hafði Torfi Arason hirðstjóri útvegað það. og galt

Oddur raeð samþykki Gaðlaugar Finnbogadiittur konu sinnar

fyrir það Torfa 20 bndr. í Porleiksstöðum í Blöndublíð fyrir hans

kostnað. — 1459 á Þingvelli vitnaði Oddur lögmaður Ásmunds-

son á Ökrum um kaupgjörning Björns birðstjóra Porleifssonar

á jörðunni Norðtungu í Borgarfirði.

1466 tók Oddur lögmaður Asraundsson eið af Sigríði Arna-

dóttur. að hún befði fengið .Jóni sýslumanni Ólafssyni hálfa

jörðina Klofa. sem sonur honnar Arni Sæmundsson hafði deilt

til : framfúr það að stæri um Völhim. 1471 var Oddur lög-

maður vitni. þá er Olöf Loptsdóttir og Þorleifur son hennar

seblu Magnvisi bónda Kross í Landeyjum. Líklegt þykir mér.

að Oddur baft eptir 1440 haldið Þingeyjarþing. þá er Arníinn-

ur Þorsteinsson sleppti því. og haldiö það fram yfir 1450, þu

liann byggi á Ökrum'; þó ei- þetta óvíst, on ekki finn eg á

þeim tímum annan h'klfgri þar til sýslumanns. eu eg meina,

að Arnfinnur tæki það eptir Finnboga garahi. Bjoi-n á Skarðsá

telur Odd Asmundsson lögmann sunnan og vestan árið 14H0.

en það ár trik Eyjólfur Einarsson við h^gsögu ; hefir því Oddur

sleppt 1479 eða dáið um alþingistíma 1480, líkt og Halblór

Ólafsson og Páll Vídalín lögmenn. Eg held, að Oddur Ás-

1) Að Oddur kigroaður Ásmundsson hafi nokkurn tíma l)úið

á Stórökrum í BJöndubh'ð, held eg ekki rétt. Torfi hirðstjóri

Arason bjó þar, or Oddur varð lögmaður, og áður höfðu ein-

lícgt búið þar afkomentlur Brynjúlfs ríka iíjörnssonar. er gctið

var her að framan, en þegar 0<ldur varð lögraaöiir S. og A.,

hetir hann larið austur og búið á Stóruvöllura. þar bjú og

Heigi lögmaður sonur hans. og voru StóruvelHr þá kallaðir Lög-

raannsvelbr. . Sjá um Oild lögmann b.gmannatal Jóns Sig-

urðssonar.
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miiudsson haíi frngið ásaint löo-mannsdæininii syðia sýslu i

Skaptárþingi næst eptir Teit (lunnlaugsson að tilstuölan Torfa

riddara Arasonar, sem var óvildarniaður Teits, en sleppt jjá

i^ingeyjarþingi eða litlu fyrri, og að hann hati þai' uni tíma

haft völd um og eptir 1440.

Sij;;nrðui' (Tuðmuiidssou.

Fuf^ir: Guðmundur riddari og lögmaður 1302. soniir Sigurðar,

lögmanns 1266 og 1292, Guðmundssonar.

Kvinna: Solveig dóttir Magnúsar Brandssonar á Svalbarði (.sjá

hér að framan).

Bi)rn: 1. Þórdís' fvlgdi síra f>oriveli í Laufási Guðbjartssyni.

þeirra börn

:

a, Magnús sjá Vaðlasýslu.

b, f*orvaldur- átti Halldóru Narfaddttur Ketilssonar

1) Að Þórdís barnamóðir síra Þorkels, hafi verið dóttir

Sigurðar lögmanns fær eigi staðizt tímansvegna: Sigurður lög-

niaður dó um 1380, sem hér segir. og hefði Pórdís þá eigi

getað verið yngri, en um sextugt, er hún og síra Þorkell bundu

félag sitt. Magnús sonur síra Þorkels og kona hans, er var

dóttir Eyjúlfs riddara, heföu þá og verið þriðja og fjórða. en

hjón máttu eigi vera svo skvld í katólsku tíðinni. Um föður

Þórdísar, sjá annars hér að framan.

2) Að f^orvaldur. faðir Narfa þess. er hér getui um, var Þor-

kel>son, er víst. en hitt tel eg óvissara, að sá Porkell hati ver-

ið síra Þorkell Guðbjartsson. ?ó skal þess getið, að Magnúsi

syni síra Þorkels var gjört að svara þriðjunginum af skuhl

þeirri. er síra I^orkell skuldaði Laufásstað. er hann féll frá :

hafa því líklega þrír synir síra Porkels tekið arf eptir hann,

!Magnús, Ásgrímur og cinhver einn til, en sem eg eigi veit,

hvf-r verið heíir; nokkrir teija Þorstein jökul son síra Porkels,

en bæði er hann af öðrum talinn Magnússon, enda virðist það

koma betur heim viö tíraann. að hann haíi verið sonar-son

síra Þorkels. Halldóra kona f'orvaldar er sögð föðursystir Er-

lendar sýslumanns Erlendssonar, en Narfi faðir Erlendar eldra.

og þá hennar, var ekki Ketilsson, heldur Vigfúsarson, eptir sem

sýnist Flosasonar, en það virðist samt auðsætt, að Erlendur
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þeirra barn:

Narfi á Geirrauðareyri við Álptafjörð átti I'uríði

dóttur Björns ríka, sjá Dalasýslu.

c, Asgrímur E'orkelsson, hans son:

Jón sýslumaður í Eyjafirði, o. fl.

2, Guðni^

Sigurður'^ bjó á Svalbarða, og hygg eg, að hann hafi haft

léni hirðstjóra, líkast til ívars hólms eða Ólafs Bjarnasonar.

um fingeyjarþing ; hann varð iögmaður sunnan og austan 1358

eitt ár, og aptur 1376, 1377, 1378, var Sigurður þá gamlaður

mjög og dó 138P.

Herra Loptur {>órðarson* á Gruud í Ejjalirði.

Hann átti Málmfríði Arnadóttur frá Aski í Noregi. er telzt

að hafa hingað hrokkið frá Noregi með konu sína og niikið

lausafé vegna óeyrða. Börn þeirra teljast:

1. "Eiríkur" á Möðruvöllum, frá honum er ætt,

eldri, er bjó á Kolbeinsstöðum í Hnappadal, og þar að auki

átti Ketil fyrir bróður, hafi á einn eða annan hátt verið kom-

inn af herra Katli J>orlákssyni, er iló 1342. og þá líkast til

verið dótturson hans.

1) 1 mörgum ættartölum stendur, að son Sigurðar lögmanns

hafi heitið Guðni eða Guðmundur, en hvergi er getið afkom-

enda hans, mætti vera, að hann hafi verið sá Guðmundur Sig-

urðsson, er annálar segja, að dáið hafi 1380.

2) Að Sigurður lögmaður hafi búið á Svalbarði, álít eg, sem

%r sagt, miður rétt.

3) Um Sigurð lögmann. sjá lögmannatal Jóns Sigurðssonar.

4) Loptur Pórðarson er áður nefndur. sjá og Vaðlasýslu ; hauu

bjó ekki á Grund heldur á Möðruvöllum.

5) Loptur Þórðarson átti án efa engan son. er Eiríkur hét,

og hafi svo verið, hefir sá Eiríkur dáið barnungur; eu auk

Ingiríðar átti Loptur Heiri börn, en sem menn nú eigi geta

rakið ættir til, og skal hér nefna:

a, síra Halldór, sjá um hann tímarit mitt 4. B. Bls. 76—78.

Börn hans voru:

a, Ingiríður. ^, Helga. 7, Setzelja.
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2. Ingiríður, .sem átti Eiríkiir ríki Magnússon Brandssonar á

Svalbaröa ; þeirra börn :

a, Málmfríðnr, sem Björn Brynjólfsson átti.

b, Margrét. sem átti Benidikt Brynjólfsson, bróðir Björns.

e. Sophía átti Guttorm Urnólfsson í Skógi og börn.

d, Ingileif,

e, Kagnheiður,

f, Ása, frá þeim eru ekki ættir.

Pað er tilgáta, að Loptur þessi hali verið af ætt Hálfdánar

Sæmundssonar og Steinvarar Sighvatsdóttur, sem átti Grund í

Eyjafirði, hafi farið utan og orðið hirðmaður konungs og fengið

herra nafnið, gipzt svo í Noregi, komið út og sezt á ætt-

leifð sína. Eg held hann bróðurson Steinvarar, og að hann hafi

haft sýsluumboð nokkurt, helzt þá er sýslumenn konungs voru

í sínum utanferðum, sem þá var títt. 1312 tjáist Loptur Hálf-

dánarson að hafa dáið. Ovíst er, hvor þessara Lopta er meint-

ur í máldaganum'.

Eiríkur Loptssoii á Möðruvöllum-.

Hann hefir verið höfðingi, orðið lögréttumaður og máske

liaft eitthvert sýsluumboð í Vaðla- eða Þingeyjarþingi líkt og

faðir hans; h'kast er að hann hafi haft umboð herra Pórð-

ar Hallssonar á Möðruvölhini í hans utanferðum og orðið eigi

langhfur.

b, Bjarni.

f, Kolfinna, hún dó barnlaus.

d, Ingibjörg.

f. í^órður Ig.

f, Björg Ig.

Systur Lopts Þórðaisonar voni

:

a, Sunnifa, ^i, Tófa.

1) Loptur sá, er nefndur . er í Grundarmáldaga Auðunnar

biskups, er án efa herra Loptur Háifdánarson.

2) Þessi Eiríkur Loptsson ætti að falla burtu ; Eiríkui- Lopts-

son, er getið er í Grundarmáldaga Ólafs biskups, er Eiríkur,

sonur Lopts ríka Guttormssonar.
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Eyjólíui' Itóiuli H rrftuni eptir 1800'.

Hann heíir verið auðmaður og höfðingi. líiílega lögréttu-

maður. og faðir Porsteins, er seinna var hirðstjóri og löumað-

ur. Hann mun hafa verið Arnfinnsson og átt Ólöfu Björns-

dóttur I^orkelssonar ; móðir Eyjólfs mun hafa verið dúttir Por-

1) Sjá um Þorstein lögmann Eyjólfsson tímarit mitt 2 B.

bls. 115. Sumir hafa álitið, að faðir {>orsteins lögmanns hafi

verið herra í]yjólfur Ásgrímsson, Þorsteinssonar úr Hvammi. en

það virðist samt of langt miUum herra Eyjólfs og Þorsteins

lögmanns til þess, að Þorsteinn hafi getað verið sonur hans.

Getgáta sii, er hér finnst, um framætt Þorsteins lögmanns, er

óneitanlega sérdeilis sennileg, og er hún að líkindum mest

byggð á ættartölubroti því, er stendur í Landnamu, er prentuð

var í Kaupmannahöfn 1843, bls. 357 ; eg vil við þetta tækifæri

geta þess, að þar stendur á næstu blaðsíöu á undan "Helgi

rauðbekri" í staðinn fyrir: "Helgi úr Auðbrekku", og er bæði

auðséð, hvernig böndin í skinnbókinni hafa verið ranglega leyst,

og líka er til eptirrit af ættartöhi þessari. og þar stendur

:

"Helgi úr Auðbrekku^ En svo sennileg, sem áður áminnzt

getgáta er, þá er það þó athugavert. að í Auðunnar biskups

máldaga stendur við Þönglabakka kirkju. að Ejjólfur Helgason

hafi þá gefið til hennar hvaltíund af rekum þeim, er hann átti

með Bakkahmdi : sé nú hér, eins og eg held. átt við (irvtu-

bakkahmd, því eg þekki ekkert annað Bakkaland nær. þá virðist

þessi Eyjíilfur Helgason að hafa verið faðir Þorsteins lögmanns,

því Eyjólfur faöir Porsteins átti einmitt um þær mundir Grýtu-

bakka, sem ráða má af viðauka við Auðunnar biskups máldaga

við Grýtubakka kirkju, eins og Porsteinn lögmaður líka átti

síðarþájörð. Allir þessir hmgfeðgar, Eyjólfur, Þorsteinn, Arn-

tinnur, Eyjólfur riddari og Guðni sátu á Urðum hver eptir ann-

an, og hafa þeir verið miklir auðmenn og fjarska duglegir og

framkvæmdarsamir, eru og víst hvergi á landinu meiri leifar

af fornum garðlögum, en í Svarfaðardal. en þeir munu og hafa

verið miklir stórbokkar, og þaðan mun sá talsháttur í Norður-

landi kominn, að þegar mikill dugnaður og framkvæmdarsemi

er í einhverri sveit, en þó meðfram stórbokkaskapur, segja

menn: «að nú sé setinn Svarfaðardahirinn".
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stoins í Hammi í Vatnsdal oj^' kallað son sinn eptir EyjóHi, cr

foll á Þvorároyrura.

í xVuðannarmáldaga 131S getur Arna bónda við Sauðanoss-

kirkju, oo- í Jóns Skalla máldaga 13G0 við toða kirkju gotur

iStoindórs' bónda, og aptur sama Steindórs við sömu kirkju

1394 í Péturs máldaga, og onn nú sama Steindórs 1 Olafs bisk-

ups máldaga 1461. Hvort téður Arni og Steindór liafi haldiö

sýslu í Þingeyjarþingi eða annarstaðar, er mér dulið, en líklogt

er að þeir haíi verið auðugir stórbændur og dóms- eða lög-

réttumonn.

Arnfiiiiiur sou þorsteiiis löginanus o;^- Iiirílstjóra,

or var konungshirðmaður og sumir nofna riddara, hygg eg

liaii haft sýsluvöhl um tíma í Þingoyjarþingi oða Múla- eða

Vaðlaþingi og 141G— 1418 að nokkru liirðstjóraumboð'-; bæði

er óvissa um árin, og í hverri sýslu hann hafði þá eða þá vahl,

en bóndi kaUast hann í ritum (Laugalands kirkjumákhTga Olafs

biskups Kögnvaldssonar'^ 1461, og víðar). Arnfinnur hefir lif-

að fyrir, um og eptir 1400; er eigi ólíklegt að hann hafi a

heim tímum völd haft.

1) Það er sama gjöHn, sem sagt or í Auðunnar biskups mal-

daga að Árni bóndi hafi gefið Sauðanesskirkju, og sem sagt er

í seinni máklögunum að Steindór búmli hafi gefið henni;

Stoindór virðist þannig í seinni mákiögunum að vora misritað

fyrir Arni.

2) í brefi nokkru til konungs, gjörðu á alþingi 141'J, kallar

Arnfinnur sig hirðmann foroldra lians (o: Eiríks konungs af

Pommern) og stendur hann þar fyrstur og lögmennirnir síðan

næst á eptir lionum, og þar á optir Loptur Guttormsson og

ýmsir aðrir liöfðingjar, or þá voru uppi.

3) Sá Arnfinnur bóndi, or nefndur er í Ólafs biskups mál-

daga við Laugakindskirkju, or víst ekki Arnfinnur Þorsteinsson,

heldur Arnfinnur J(3nsson, er einnig getur í sama biskups mál-

daga við Bakkakirkju í Yxnadal, og til hans mun og mega

rekja ættir; sjá Vaðlaþing.
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Eyjólfur Ariifíuiissoii.

Faöir : Ainlininir hirðmaður konungs, og sumir kalla liann

riddara, son í^rsteins lögmanns og hirðstjóra Eyjólfs-

sonar frá Urðum.

Kona: Snjálaug dóttir Guðna sýslumanns Oddssonar Lopps

lögmanns Þórðarsonar.

Börn: 1, Kristín, sem átti Magnús sýslumann Porkelsson, sjá

við Vaðlaþing.

2, Þorbjörg átti Arna' I-'orsteinsson, höfðingja og auð-

mann mikinn : hún dó barnlaus.

3, Guðni átti Guðrúnu- Gunnlaugsdóttur frá Marðar-

núpi, þeirra dóttir var Olöf, er dó ógipt og barnhius

litlu síðar en Guðni faðir hennar (sjá Lsafjarðarsýslu).

4, Margrét átti Kafn eldra Brandsson (sjá Húnavatns-

sýslu).

Eyjólfur var í förum líkt og faðir hans, þá er hann hafði

aldur til, og í einni hans utanferð eptir 142G gjörði Eiríkur

konungur af Pommein hann að riddara, og var í merki hans

hvítur fálki. Eyjólfur raeinast að hafa haldið sýslu í Múhiþingi

eptir eða um 1440, og í Þingeyjarþingi nálægt 14(30, en í

Vaðlasýshi um 1450, en stutta stund eða fá ár í hverjum stað,

1) Árni bjó í Fljótum og hét bróðir hans Hallsteinn, er var

ríkur maður; sumstaðar telst, að Magnús hafi heitið soiiur

Árna.

2) Guðrún átti, sem hér segir, Guðna, er sumstaðar kallast

Guðmundur, og var hann fyrri maður hennar, en seinni maður

hennar var Jón lögmaður Sigmundsson, og var hún hans fyrri

kona; Guðni og Guðrún áttu börn samau, er dóu barnlaus hjá

Jóni og Guðrúnu, og erfði því Guörún þau, og eins munu börn

Guðrúnar og Jóns hafa dáið ung, cn lifað þ() múður sína, og

Jón síðan erft þau. Við þetta varö Jún eigandi Uröa og ann-

ars þess fjár, er Guðni hafði átt. Sumstaðar telst þó Einar,

son Jdns, sonur Guðrúnar, en eigi Bjargar seinni konu hans,

en það er skakkt. Gunnlaugur faðir Guðrúnar var son síra

Þorkels Olafssonar, bróður Arna biskujis mihla; hann bjó á

Marðarnúpi í Húnavatnssýslu.
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og hélt þó í lenum síiium uraboðsmenn. Oddur' Þorkelsson

bróðir Magnúsar sýslumanns Þorkolssonar átii Guðrúnu Arn-

iinnsdóttur, systur Kyjólfs riddara; teð Guðrún dó barnluus

14G3, kallaði þá Eyjólfur riddari til arfs eptir hana. I fyrstu

var Oddur tregur til að miðla arlinum, en þó sættust þeir Ey-

jólfur og Oddur þar um á Grýtubakka í Höfðahveríi 1463.

Eyjólfur riddari var mikill auðmaður; bæði erfði hann mikið

af jarðagózi (1 hndr. hundraða) með konu sinni, og fékk sjálf-

ur í arf mikið jarðagóz, keypti og þar að auki jarðir. Það

sýnist sem E^'jólfur hali verið spakmenni og ekki átt í deilum.

Með vissu verða eigi taliu þau ár, sem hann hélt sýslur. Hann

lifði fram ytir 1473, og er hans við getið við ýms tækifæri.

Oddur [>orkelssoii.

Sjá um hann við Vaðlasýslu'^ ; hann var bróðir Magnúsar

syslumanns, er seinast bjó í Skriðu eptir lát Eyjólfs riddara.

Oddur var lögréttumaður og bjó á Grýtubakka, hafði ogstund-

um uniboð sýslumanna til þingstefnu, en eigi get eg með vissu

sagt hvar eða hvenær. Oildur var og bóndi í gildara lagi og

hafði fengið til ekta Guðrúuu systur Eyjúlfs riddara.

Í Auðuns Idskups kirkjumáldaga 1318 er og getið Guð-

mundar bónda við Höfðakirkju í Höfðahveríi; líka Jóns bónda

við Grundarkirkju ; Stígs bónda við Ljósavatnskirkju; I*orgríms

bónda við Einarsstaðakirkju, og Halls^ bónda við Núpufells-

kirkju. Hvort þeir hah verið utan auðmenn eða umboðsmenn

sýslumanna, er dulið. Pó getur verið, að Hallur á Möðruvöll-

um, sem átti Núpufell, og sem getið er í Siurlungu og Lár-

entíusar biskups sögu, sé hér meintur.

1) Oddur í^orkelsson, er átti Guðrúnu Arnfinnsdóttur, var

ekki sonur síra Porkels Guðbjartssonar. né bróðir Magnúsar

sýslumanns Þorkelssonar.

2) Sjá og næstu athugagrein her á undan.

3) Að í máldaganum sé átt við Hall á Möðruvöllum, fööur

herra Þórðar, er ólíklegt. og það því heldur, sem þessu virðist

seiuna vera bætt við máldagann, en þó fyrir 1360. Þessi Hall-

ur virðist því að hafa dáið millum 1318 og 1360.
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í Jóiif! biskups Skalla máldaga ISBO eru nefndir Arnl)jörn'

bónJi við (irýtubakkakirkju; Dálkur bóndi' við Hevkjakirkju i

Skagalirði og BóLstaöahlíöarkiriíju í Húnavatnsþingi; en Sig-

hvatur bóndi^ við Sjávarborgarkirlvju í Skagafirði; þessir eru

mér í ritum ókenndir, utan hafi Siglivatur, goðinn á (írund,

haft meðgjörð fyrir miðja þrcttándu öki með kirlvju á Sjávar-

borg, hvers eg þó eigi sé að getið sé í Sturlungu.

í Péturs biskups njáklaga 1394 við Möðruvallnakirkju er

nefndur Eiríkur bóndi^ (sjá um hann fyr). Við Grýtubakka-

kirkju er gctið Kyjólfs bónda fsjá um Eyjólf riddara fyr); við

Árskógs og Auðbrekku kirkjur getur Gunnars^ bónda, hvaða

stands maður hann var, hcti eg eigi getaö up]igutvað. Um
Hákon bónda Gissurarson og Jón son hans sjá Húnavatnsþing;

þeirra er getið við Víðidalstungu og Ásgeirsár kirkjur. Við

Gnúpufellskirkju getur Magnúsar bónda Runólfssonar; hann var

stórbóndi og máske hefir um tíma haft eitthvert sýsluumboð.

Við Silfrastaðakirkju getur Sigurðar bónda; það getur hafa vcr-

1) í máldaga Jóns biskups Skalla er Arnbjarnar getið við

Gnúpskirkju í Miðfirði, cn ekki við Gr^'tubakkakirkju.

2) Um Dálk bónda, sjá tírnarit mitt 1. B. bls. 17. Dálkur

átti og son, er Einar hét. Auk Bólstaðahlíðar átti Dálkur

Keyki í Tungusveit

3) Sighvatur, er getið er í máldaga Jóns biskups Skalla við

Sjávarborgarkirkju, var uppi og sonur hans Jón líka 1377,

þegar Jón b'skup tók þar reikning kirkjunnar, cn Sighvat.s er

jiar á móti cigi getið 1380, lieldur aö cins Jóns, er reikningur

kirkjunnar var tekinn á nj', og hcfir Sighvatur því þá að öll-

um líkindum vcrið dáinn. Jóns Sighvatssonar cr víöar gctið;

þannig fylgdi hann ásamt mcö ficiri höfðingjum norðanlands

Birni J('»rsalafara 13! »4 til að stcfna Pórði Sigmundssyni undir

Gnúpi, og var ])á með fieirum höfðingjum kosinn af Birni til

að vera gjörðarmaður millura hans og Þórðar.

4) Eiríkur þessi, er Eiríkur Magnússon, faðir Sophíu og þeirra

systra, móður Lopts ríka.

5) Gunnar þcssi var Petursson; hafði liann ski[)ti við Jún

Olafsson á Áuðbrekku og Hólum í Eyjafirði.



21

ið Sigurður löomaður Guðmundsson, sem dó 1380; hann átti

Solvoio'u dóttur Magnúsar Brandssonar á Svalharða; hann

nu'iiia ('g liali haft sj'slu um hríö.

í Olafs hiskujis líöonvaldssonar máldaga 14G1 gotur Arn-

linns lidnda' (og moina Ijorsteinssonar) við Laugalandskirkju;

lians vi iyr gotið. Við Djúpadalskirkju getur Árna'- Einarsson-

ar og Einars Árnasonar feðga; þeir voru stórhændur og höföu

metorð, en ekki finn eg, að þeir hafi haft frá hirðstjórum syslu-

völd, þó getur verið. að jieir einhvorntíma hafi haft umhoð

í Skagafjarðarsýslu. Arni porleifsson^ í Glaumhæ, líklega son

Pnrleifs Arnasonar í Vatnsfirði; sá Arni féll í Svíaríki af liði

Kristjáiis konungs fyrsta, og mun hafa haft sýsluvöld áður ut-

an fór. Bessa hónda á Reykjum í Skagafirði geta og forn rit

sem mikils manns, er hafði um tíma nokkur sýsluvöld.

Vm Bjarna'* bónda Ivarsson, er getið er í máldiiga

Glaumhæjarkirkju, veit eg ekkert að segja.

1) Sjá hvað her að framan er sagt um þennan Arnfinn.

2) Sjá tímarit mitt 1. B. bls. 53 og 54, og hér síðar.

3) Arni Porleifsson sá. cr her getiir, var sonur í^orleifs Árna-

sonar frá Auðhrekku, var kona hans Sophía, dóttir Lopts ríka

Guttorinssonar, og sonur þeirra Þorleifur, faðir Teits lögmanns

Porleifssonar ; það var eigi þessi xírni, er fell við Brúnkaberg

í Svíþjóð 1471, lieldur Árni, sonur Björns ríka Þorleifssonar

og bróðurson nefnds Arna Porleifssonar.

4) Bjarni þessi Ivarsson var fyrri maður Sophíu Loptsdóttur;

þau Sophía áttu son, er Grmur het; ura það, hver liafa skyldi

fjárhald hans. gekk dóraur 1482. gjörðu tilkall til í^járhaldsins

Guðuiundur prestui- Skúlason. xVrni Porle.ifsson og Páll Brands-

son, en hvorki erfingi Orms ne Uídíkur annar, er honum stúð

nær, var álitinn að hafa nægar vörzlur. fyrri en þær systur

Ingibjurg og Guöríður Þorvarðardætur, og skyldu því umhoðiö

hafa vegna kvenna sinna Páll Brandsson og Erleudur Erlends-

son. Húsfrú Margret Vigfúsdúttir hafði sezt í arfinn og beiðzt

dúins um fjárhaldið, og það viröist heinlínis hcnda á, að Ivar,

faöir Bjarna, liafi verið Ivar Vigfússon brúðir Margretar, sjá

Aibækuinar við árið 1482, cn þar er skakkt sagt fiá þyí, hverj-
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Brandiir Jónsson' á Hofi á Höfðaströnd varð lögmaður

iim 1454 og .sloppti lög'sögn 1479; hann liafði oo- syshiYöld

norðanlands.

1417 keypti Brandur- bóndi Halldórsson Barð í Fljótiim.

og varð um það soinna mikil þræta milhim Hóla biskups og

Brands og niðja hans. Brandur var st(írbón(U, lögri^'ttumaður

og eg meina, að hann hi^fði stundum sýshmmboð nokkurt. Á

yngri árum var Brandur í f(>rum í Grænlandi 140H— íl og svo

í Noregi; hann var faðir Kafns lögmanns í Skriðu.

Einar b(5ndi Árnason var sýslumaður 1454 í Pingeyjarþingi

(sjá hér síðar um hann) og meinast son Árna í Djúpadal, er

áður er getið.

Áður er áminnzt iim Eirík Loptsson við (rruiidarkirkju og

eins minnzt á f^vj<'df riihlara Arnfinnsson við íírytubakka og

Urða kirkjur.

Círíms bónda Pálssonar er getið við ^Löðruvalhikirkju 14()1,

hefir hann þá verið ungur; hann varð seinna svslumaður í

pingeyjarþingi, en löngu fyr var hann lögrettumaður.

Halhiór Brandsson á Barði var lögrettumaður. átti Barð

og komst í mál við Olaf biskup^.

Hákon (iissurarson og Jón Hákonarson, baindur í Víðidals-

tungu: á þá vcrður seinna minnzt, sjá Húnavatnsþing.

Vm J(5n^ bónda við Lundarbrekkukirkju veit eg ekkert.

Magnús bóndi Benidiktsson, sonar Brynjólfs ríka, var auðugur

maður og höfðingi, liklega hefir hann verið lögrettumaður og

máske stundum lögsagnaii, en eigi veit eg víst um vöhl hans.

Hvaða J(5n Sigraundsson það hefir verið, sem getur um í

um fjárhaldið var dæmt. f>að virðist sem Ormur hafi átt d(itt-

ur, er Narfi Sigurðsson átti ; er ætt frá þeim Narfa, en í a-tt-

artölum er lionum slengt saman við Narfa ábi'ita Ivarsson.

1) I'm Brand h'>gmann Ji'msson sjá lögmannatal Jón.s Si^-

urðssonar.

2) Um Brand Halldórsson .sjá tímarit mitt 1. B. bls. 50.

3) Hann var sonur Brands Halhltírssonar, or fyr var getið.

4) Ár 14G1 á Vindheimum í Hörgárdal seldi Jcin Jónsson

J<5ni Sigmundssyni hálfa Lundarbrekku. Jón þessi Sigmunds-

son kemur viðar fyrir í biéfum.
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Lundarbrekkukirkiu máldap^a Ólafs biskups 1461, veit eg

eigi.

Magnús bóndi Kunólfsson', er um getur við Laugalands-

kirkju máldaga 1461, hygg eg bróður Páls, er fyrir og eptir

1400 hafði sýslu í Afúlaþingi og Höskuldar í fJyjafirði sýshi-

manns, sem skipti eptir Lopt ríka 1437 sem fyrirliði. I>essi

^iiignús hefir líklega verið lögrétiumaður og stórbóndi.

Vm Odd bónda í>orkelsson er áður sagt, en um Sigurð-

bónda á Svalbarðsströnd veit eg ekki né um Orm^ bónda við

Víðidalstungukirkju.

Páll Brandsson hafði um tíma sýslu í Vaðlaþingi og átti

Hnf á Höfðaströnd.

Skiíli son Lopts ríka liafði sýslu um tíma í Hiinavatns-

þingi.

Sumarliði bjó á (írund eptir föður sinn líirík, hans son

var Eiríkur prestur, sem átti arfaþra^tu við Finnboga lögmann.

SumarUði hygg eg hafi verið lögréttumaður^

f>orleifur Arnason í (llaumbæ, hklega son áðurnefnds

Arna í (ilaumbæ, hefir verið stíírbóndi og líklega lögrettumað-

ur: hann var faðir Teits lögmanns, sem missti fé sitt til Jóns

biskups og Eafns lOgmanns.

Óljóst er mér, hver [>orsteinn^ Alagnússon það er, sem

máldagi Holtskirkju í Fljótum getur um.

1) Faðir Magnúsar var Runólfur Sturluson ; hann seldi

Magnúsi syni sínum Laugaland 1442.

2) Sjá um Sigurð Björnsson her að framan.

3) Ormur sá, sem þar er nefndur, er Ormur Loptsson, mað-

ur Solveigar poileifsdóttur, er erfði Víðidalstungu eptir föður

sinn Þorleif Arnason, on porleifur hafði keypt hana halfa af

Sveini Bergþórssyni manni Guðnýar, dóttur Jóns Hákonarson-

ar, on hina hálflenduna hefir f>orIeifur fengið bjá Þorleifi bónda

Marteinssyni, er erft hafði hana eptir dóttur sína Maigréti, er

gipt hafði verið Helga Jónssyni, bróður Guðnýar.

4) Sveinn var og sonur Sumarliða, liann átti Guðríði dóttur

Finnboga lögmanns, sem síðar segir.

5) l>orsteinn þessi var sonur Magnúsar Jónssonar, er verið

hefir ríkismaður. [>orsteinn giptist 1427 Olöfu Árnadóttur
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B.

S ý s 1 u 111 e 11 11.

Rnfii (ilii5iiiiiiiilss(ni '

.

Fadir: (Tuðmundur líkloga Arasoii Guðnumdarsonar Arasonar

Ino'imundarsonar, or var son Jóns Rrandssonar oo- Stoin-

unnar dííttur Hvamms-Sturhi í^()iðarsonar: on móðir Stoin-

unnar var Ingibjörg dóttir Porgoirs í Hvassafelli Halls-

sonar og Hallboru dóttur í]inars Arasonar á líoykhúlum.

Þorgilssonar Arasonar Mássonar, er getur í Landnámu.

Þetta er ritað eptir líklegri getgátu Espólíns hins fróða.

I^orbjörg, sem átti Guðna, son Odds lögmanns Lepps,

var systir Rafns lögmanns: einnig var Ari- á Reyk-

Einarssonar (liún kallast í ættartölum sumum ranglega Vigdís), og

hafði hann til kaups við Ólöfu 2 hndr. hundraða, [laraf gaf Magnús

faðir haus honum (íO hndr., Loptur ríki Guttormsson (jO hndr..

og Ingunn Árnadóttir, kona Magnúsar og stjúpa í>orsteins, 1 hndr.

hundraða og þar á meðal Holt í Fljótum; en Arni gaf dóttur

sinni, með því er hún hafði erft eptir móður sína, 1 hndr. hundr-

aða. Son Þorsteins og Ólafar hét Vigfús, hans sonur Helgi, og

sonur Helga Brandur, er kallaður var FIjóta-Brandur, var hann

merkismaður og má rekja ættir upp til lians. Þorsteiun þessi

kallast í sumum ættartölum Svartur, og hefir það verið viður-

nefni hans, en eigi má blanda honum saman við f>orstein

Svart Hallsson.

1) Hannes biskup, sem var hinn fróðasti maður í sögu lands-

ins, hefir álitið, að Rafn lögmaður Guðmundsson hafi verið

bróður- eða systurson Rafns lögmanns Bótólfssonar, en Rafn

Bótólfsson var dótturson Glaumbæjar-Rafns, er vai' sonarson

Rafns hirðstjóra Oddssonar, en Rafn Oddsson var dótturson

Rafns Sveinbjarnarsonar á Eyri (Rafnseyri); sjá utn Rafn lög-

mann Guðmundsson lögmannatal J()ns Sigurðssonar.

2j Ari var tvígiptur og var seinni kona hans Jjorgerður ( >iafs-

dóttir, þeirra dóttir Olöf, er Sumaiiiði Loptsson átti; laundóttir

Ara het Oddfríður, hún var tvígipt, hét fyrri maðui' hennar

Halldór Jónsson, en hinn seinni Hákon Jonsson, voru þeir

báðir inaktarmenn á Vcstfjörðum. f*orgerður ÓlafsdíJttir gipt-
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hólum, sem átti Ólöfu, dóttur Þórðar undir Núpi í

Dýralirði 1304, bróðir [leirra; sou Ara og Ólafar var

Guðmuiidur' líki á Ixcykhólum, af hverjum Einar og

lijövn synir porieifs Árnasonar og VatnsQarðar-Krist-

ínar höfðu aleieu 1442 eða 1443. sjá her uin fremur

Stranilasvslu.

Koua líafns var Margrét'- Bjarnadóttir Ólafssonar hirðstjóra

um 1350 Rjarnasonar.

Böru: 1. Guðrún átti Ólaf, launson Lopts ríka Guttorms-

sonar.

2, líagna átti Hrand Halklórsson á Rarði, sjá Vaðla-

þing.

pað er eigi (Slíklegt, að Kafn hati hahiið fjingeyjarþing

sem sveinn ]iirðstj(ira fyrir, um og eptir 1400, því hann var

oriMnn maktarmaður 1400; hann hjó í Skriðu. Misklíð nokk-

ur gjörðist millum líafns og Ara brcíöur hans út af arfaskiptum

eptir Guðmund föður þeiria, sem dó í plágunni; reið þá Kafn

á Reykhóhi með marga menn 1403. Sættust þeir Ari og líafn

bræður þar þá um Qárskiptin Nálægt þeim tíma virðist llafn

hafa slejtpt pingeyjarþingi en tekið Vaðlaiiing, sjá lietur þar

um hann. liafn gjörðist higiuaður norðan og vestan 1409

eða fyr, um 1403. Aptur meina eg, að hann tæki pingeyjai-

Íiing um 1430, því 1431 lét hann dtim ganga um vogrek á

Harðbak á Sléttu eptir lögbok; en Jón biskup Vilhjálrasson

dænidi Hólakirkju vogrekið, þar hennar eign væri jörðin. Bisk-

up hannsetti síðan Kafn lögmann fyrir dóminu. Eigi gaf Ixafn

sig að heldur; áiið eptir eða 1432 dó Rafn, en frú Margret

gaf Jiá biskupi H('da i Laxárdal, svo biskup let syngja sálu-

messur og leysti líkama og sálu Kafns úr banni.

ist aptur I>irni nokkrum .lónssyni, einnig maktarb(5nda. I^órð-

ur Sigmundsson, faðir Ólafar fyrri konu Ara, átti dííttur Gísla

Svartssonar á Reykhtílum, er var br()ðir Þorleifs Svartssonar,

er þar var og ; hafa þeir bræður Svartst.ynir átt Reykliólana.

1) Lm Guðmund ríka, .sjá Húnavatnssýslu.

2) Kona Rafns lijgmanns Guðmundssonar het Alargrt't Bjarna-

dóttir ; lifði hiin mann sinn og hehr sjálfsagt verið komin af

miklum mijnnum.
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Fiiinboja^i jíainli Jónsson.

F(i()ir: Jón' i Axaifirði, soin vegna luvðar sinnar var kallaður

Langiii' og var uppi fyrir, um og optir miðja fjúrtándu

öld. Eigi er fullvíst, þótt margir meini, að liann hafi

verið sonur Sveins Langs. Ovíst er og, livort hann

hafi verið sá Jón Langur. som fell í Grundarljardaga

1461, því það getur eigi komi/.t hoim viö tímann, og

það er ólíklegt.

Hver móðir eða kona- Finnboga var, íinn eg eigi.

liorn: A. Þórunn, sem fylgdi að lagi síra Jóni Pálssyni, sjá

her síðar.

\\. Þórdís: hennar maður telst F*órður. faðir Svein-

bjarnar offieíalis í Múla, er dó 1490. Hann tjáist

að hafa átt með vmsum kvennmönnum 50 börn,

sem hann meðkenndi^t, auk hálfrefa. 1431 var

Sveinbjörn dj;íkn að vígslu og hafði uiiihoð Jóns

biskups Vilhjálmssonar til að veita staði og annað

í Þingevjaiþingi. 14.32 er hann pre.stur. 1440 helt

hann Múlastað. 14(13 var liann orðinn oftieíalis og

var það til þess að lianu dú. Af börnum hans

voru hí'lzt:

a. Hallgrímur Ixuidi á Egilsstöðum í V^ipiuifirði.

þar af eru fjöhnennar ættir enn þá.

b. Sigm-ður faðir Helgu, sem helt við Jon bisku]i

Arason, þar af er mikill ætthringur: af

c. Þorsteini og d. Ariia eiu og ætt.ir '.

1) Sjá her að framan.

2) Kona Finnboga hét iMargrrt Höskuldsdóltir: 1440 sekli

Finnbogi með samþykki teðrar konu sinnar Halli syni sínum '/•.'

Nes í Laufássókn og ' v Byrgi í l\ehluliverfi. <>n Finnbogi hefir

þá verið orðinn afargamall, þ(» varhi elchi en áttræður, og eigi

er víst, að hún hafi verið móðir barna hans.

3) Fk^iri eru börn síra Sveinhjarnar nefnd en þetta, en menn

munu varhi geta rakið nú a'ttir frá lleirum þidrra ofan til nú

lifandi manna en frá Hallgrínii og Sigurði.
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C. Jón', kallaðiir lögmaður, hans son, mfðal annara,

Sæmunilur; hans sy]iir: a. Jón, b. Páll og floiri.

1). Oddur (sjá Húnavalnsþing), hans synir: 1. Por-

•gríraur, 2. Halklór, 3. Erlendur, 4. Jón.

E. Guðhiug, kona Odds lögraanns Asmundssonar (sjá

hér að framan), barn : Olafur, lians son Órnúlfur.

F. Gísli, hans son Finnbogi, hnns son síra Gísli-.

G. Hallur á Vindhoimum, hans son Hákon^.

H. Járnbrúnn, lians dóttir Inga.

I. Arnfinnur^

Finnbogi bjó í Asi í Kelduhverfi og þótti höfðingi. Ovíst

or, nær hann tók Þingoyjarþing. on 140ii var hann í skiittum

eptir Loga prost, meinast hann þá liafa haft sýshi í P'ingeyjar-

]iingi. 1415 hafði Finnbogi mikil jarðaskipti. 1418 gefur

Árni biskup mildi, laugardaginn fyrir anrahoilagiamossu að

Asi í Axaríirði, Finnboga Jónssyni, sveini sínum, kvittunar-

bréf fyrir 60 hdr., sem Finnbogi átti að lúka biskupi. or þá

1) Kona Jóns var Steinunn dóttir Arnlinns porsteinssonar. Eg

hof okki soð í ættartöhim honum oignuð tieiri börn on Sæmund, og

Sæmundi oigi tloiri on Jón og Pál. Vó tol og það víst, að þeir

bræður Arnfinnur og Finnliogi Jóns synir haíi veriö synir Jóns

og konu Imns Stoinunnai- Arnhnnsdóttur, og hafa þoir heitið

eptii' öfum sínuHi : Arnfinns hefur iior vorið getið fyr, og varð

hann svslumaöur í Vaðhiþingi, on Finnbogi átti jMíirgrotu

dóttur Halklórs Brandssonar á Barði, og voru þeirra börn Jón,

Eegna og Una, og giptust þau. Pað gæti og verið, að sonur

Jóns Finnbogasonar haíi enn verið sá Halklór J(5nsson, er 1469

sehli Eyjólíi riddara Arnfinnssyni, bróður Steinunnar konu Jóns,

Brimnes í Svarfaöardal, því Jón Finnbogason haföi fengið það

1441 lijá síra Jóni Pálssyni.

2) Dóttir þossa síðaia síra Gísla telst af sumum Giiðrún,

móðir Stoinunnar Guðbrandsdóttur bislíups, nióður Porláks

biskups Skúlasonar.

8) Hákon var faðir Gísla á Hafgrírasstöðum, föður Arna á

Hlíðaronda og þeirra bræðra.

4) Arni telst enn fremur son Finnljoga í fornum a'ttartölu-

bókum, en varhi Arnhnnur, og dóttir Arna Inga.
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var oíT hirðstjóri, 0^; tekur svo til orða: "han hefiir blivet í

voru fuUo og öllo miiiiie": meinast ])að að liafa verið gjald af

lenum Finnboga, og því kalli Arni, sem var hirðstjóri og

biskup, liann "svein sinni«. 1480 framfúr úrskurður Ara prests

Þorbjarnarsonai- oflieíalis, milhim Jóns biskups Vilhjiíhnssonar

og Finnboga gamla í Asi um biskups gistingu. Finnbogi mun
hafa sleppt sýslu áöui' en liann dó. Hann varð nijög gamall

og hefiir lengi liaft vöhl þar nyrðra.

Eiiiar Árnason'.

FaÖir: Árni Dalskeggur Markússon.

1) Sjá tímaril milt um þennan Einar I. B. bls. 53 og 54

og víðar her að framan; liann var l)róðir Olafar konu Þor-

steins Magnússonar. er áður er getið. og var faðir þeirra Arui

Einarsson. Frá börnum Einars niður til nú Hfandi manna

niunu menn varla geta rakið. utan Eyj(51fi lögmanni. Annars

er þessi ætt í a'ttni'tOlubí'tkum nokkuð óoroinilega rakin, og að

nokkru leyti sumstaðar miður rett. Síra Jón Ohifsson rekur

hana þrinnig:

Börn Einars Arnasonar:

1. Eiríkur (rangt, fyrir: Eyjólfurj Uigmai'^ur ío. s. frv.).

11. Björn Einarsson (o. s. frv.j.

III. Árni Einarsson.

IV. Hálfdán Einarsson, lians son

a. Einar Hálfdíánaison á Arnbjargarbrekku.

b. KetiU Hálfdánarson, lians son Einar Ketilsson.

Dætur Einars:

1. Iiigibjörg, kvinna Einars Árnasonar, son Gísh, hans synir

a. Einar Gíslason.

b. Árni Gíslason.

(()nnur a'ttartöhibók nijög gömul hefur þetta þannig:

1. Ingibjörg, heniiar dóttir Ingunn, hennar son Gísli

0. s. fiv.).

2. Helga Einarsdóttir, átti Magnús Jónsson (o. s. frv.).

3. Bessi Einarsson, brfuMr Ingibjargar og Helgu (o. s. frv.).

4. Hallgrímur Einarsson.

Pótt þessi ættartala se eigi með öllu rvtt. er hún þó
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Bönt: A. Bossi, sýsliunaðm- í Húnavatnsþingi, sjá þar uiu

liann.

B. í]yjólfur lögmaAu)-; bans son P^inar, cr átti Hólm-

fríði Erlendsdóttur ; l)örn: a Eyjólfur í Dal átti

Hclgu, dúttur Jóns biskups Arasonar, (j Sesselja',

V Cxuðríður-.

C. Björn, hans dóttir íniríður, honnar dóttir Herdís.

I). Hálfdán, hans son Einar á Arngerðaibrekku, hans

son Kotill", hans son Yáwav, hans börn : Ingibjörg,

Helga, Bcssi, Hallgrímur.

1454 hefur Einar tekið að Grenjaðarstöðum í Pegjanda-

dal svarinn vitnisburð Þorsteins Oddssonar, að Porsteinn nokk-

ur Einarsson hali fyrir 10 árum fest Björgu Guðmundsdóttur.

1457 er þess gotið, að Einar hafði konungsumboð í Pingeyjar-

þingi (Árb. 2. þ. bls. 53) ^ Oljóst er, hve nær oða hve longi

hann hélt Pingeyjarþing oða hvort hann var annað en lög-

réttari en það, sem hér stendur. Það er, eptir máldögunum,

enginn vafi á því, að Eyjólfur, Björn og Arni Einars synir

voru bræður ; líka hefur 4. bróöirinn heitið Hálfdán, þótt mál-

dagar Djúpadalskirkju nefni hann ekki, er kemur víst til af

því, að hann oigi hefur fengið nokkuð í þeirii eign : þetta sést

af því, að 1495 í Dal í Eyjatirði lofaði Porlákur porsteinsson

Sigríöi t^orstoinsdöttur, að láta af hendi alla hálfa peninga, er

féllu til arfs eptir Árna Einarsson, bónda Sigríðar, Einari

Hálfdánarsyni, því Porhikur roiknaði ser umboð Einars : Sig-

ríður lofaði aptur á móti, að hita allt fiiunkom;! til skoðun-

ar, or í hennar vör/lum var. Eins og her or sagt, voru þau

og systkyni Bessi Einarsson og Helga Einarsdóttir, en faðir

þeirra var ekki fJinar Arnason, heldur Einar Bossason, og

systkyni þeirra munu þau Ingibjörg og Hallgrímur hafa verið

(sjá Húnavatnsþing).

1) Sosselja átti Markús .Jónsson skiUins, og er ætt frá þeim.

2) Guðríður dó ógipt, barnlaus.

3) KotiU var Hálfdánarson og bróðir Einars, scm fyr segir.

4) Af vitnisbréfi um fyrnefnda ciðtöku virðist, sem Einar

eigi hafi haft sýsluna 1450, og aö hann þá hafi verið búinn

að sleppa henni.
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sagnari. 1437 eða 1436 var Einar í skiptiim eptir Lopt ríka,

líklt'ga þá orðinn sýshimaður.

Raí'ii irt^inaður Braiidssoii llalldói'ssoiiai'

(sjá Húnavatnsþiiig) mun liafa lialdiö allt eöa liálft í*ingeyjar-

þing 1460.

Pað er auðséð, að frá Jiví landið kom undir konung og

til þess Finnbogi Maríuskáld tók Pingeyjarþing, hafa margir

þar vorið sveinar höfuðsmanna, sem eg heíi enga vissu fyrir, og

ekki óh'klegt lögmennirnir, báðir Brandarnir og Kafnarnir, hafi

haft um hríö Þingeyjarþing, máske í lögmannslaun; líklegt er

og, að höfðingjar Eyfirðinga (sjá Vaðhiláng) hafi Þingeyjarþing

haldið af hirðstjúrum, en merkih^gasti sýslumaður, sem eg hefi

fulla vissu um, er

Fiiiiibogi Jóiissoii.

F(i()ir: Jón prestur á Grenjaðarstað, sonur Páls' sýshimanns,

er var í hirðstjóra stað 1392 til 1403, er hann dó,

Porvarðssonar á Eyðum. Jún prestur var mjög merki-

h'gur maður í sínu standi og ríkmenui, sem haun átti

kyn til, vil eg því hér rita stutt æliágrip hans.

Jún prestur var ungur. þá er hann tók Þúrunni

dóttur Finnbuga ganda í Asi sér til fylgihigs.

Börn þeirra, er til ahhirs komu, voru:

A. Brandur'^ lögmaöur (sjá Vaðhiþing).

B. Finnbogi higmaður.

('. HaUbera.

D. Guðný.

E. Halhir^ á Vindheimum.

1) Páll, faðir síra Jóus, getur naunuist hafa verið Páll Þor-

varðarson á Eyðum, eða síra Jón Pálsson verið bróðir Ingi-

bjargar konu Lopts ríka, því meðal annais hefðu þá lijónin

Sveinu Sumarhðason og Guðríður dúttir Finnboga lögmanns

verið þriðja og fjúrða, og eigi mátt eigast.

2) Um framætt Brands lögmanns Jónssonar sjá tímarit mitt

3. B. bls. 52.

3) Hallur, langafi Árna Gíslasonar á Hh'ðarenda, var sonur
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Uiii 1405 o;jöröist Jón prestur Hólastaðar ráðsmaður.

Jún biskup Tófason skipaði Hólakirkju jarðirnar Val-

þjófsstaði og Arnarstaði í Núpasvcit, og tjáir Jún prest

Pálsson hafa lúkt sér þær fyrir það, sciu liann liati

brotlejiur orðið ; framfór það 1419. Hólastaðar ráðs-

niaður er Jón prestur 1420, og þá var það, sem

Enskir í yfirgangi sínum börðu hann. Nálægt þessum

árum iiiun hann hafa fiirið utan, og fengið erkibiskups

bréf fyrir Grenjaðarstað. 1423 var hann enn Hóla-

kirkju ráðsmaður, og Jún biskup setti hann fyrir offi-

cíalem 1427, en það umdæmi aflienti hann Jóni bisk-

upi Vilhjáhnssyni 1429, og tók þar fyrir fuUa kvittun,

helt þó um þessar mundir jafnframt Grenjaöarstað.

1430 var óvild millum Jóns biskups Vilhjálmssonar og

síra Jóns ; reið hann þá á prestastefnu mcð 30 menn

tíaða, cn hvort hann hefir gjört það af stórmennsku

cða að hann hctir verið hræddur við ofríki biskups,

cr óljóst. Fyrir þetta hótaði biskup honum banui, tók

af honum Grcnjaðarstað og veitti hann síra Porkeli

(íuöbjartssyni, bauö og að taka cigur Jóns prests, hvar

sem næðust
; Jtar cptir sættust þcir biskup og prestur,

og borgaði sira Jón nokkuð biskupi. 1437 var Jón

prestur cnn á Grenjaöarstað og þá officíalis og ráðs-

maður Gottskálks biskups, sættist þá og \id Þorkel

prcst Guöbjartsson um fjárupptcktir o. fi. 1448 gaf

Gottskálk biskup Jóni prcsti kvittunarbréf fyrir offi-

( íalstaríi, ráðsmcnnsku Hólakirkju og prófastsdæmi í

Finnboga gamla í x\si, sera fyrr er sagt, en eigi síra Jóns

Pálssonar. Hallbera Jónsdóttir hct kona Vigfúsar í*orstcins-

sonar Magnússonar, er hér að framan hefir verið nefndur, og

Hallur Jónsson, cr Vigfús scldi jörð 14(3S mcð samþykki tcör-

ar konu sinnar, gctur vcl hafa vcriö bróðir hennar, enda virð-

ist ckkert geta verið móti því timans vegna, að þau hafi verið

böin síra Jóns Palssonar, heldur er það sennilegt, fyrst honum

í gömlum ættartölum eru eignuð börn með þessum nöfnum,

það var og títt opt í fyrndinni, að ættingjar skiptust jörðum

eður seldu þær fremur þeim en öðrum.
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Skagafirði, samþykkti og bréf Áskolls orkibiskups, er

hanii hafði gofið Jóni prosti fyrir Gronjaðarstað. 1455

liiiföi Jón prestur jaröakaup nokkur. 1458 gjörðist

hann onn nfficíalis eptir dauða Goltskálks biskups, eii

sleppti }tví starfi, þá er Ohifur Itiskup líögnvahlsson

var kouiinu til stólsins 14(38, tók þar fyrir kvittun

biskups. Jón prestur hafði tekið undir sig að nýju

Yalþjófsstað, og hélt Pórunn fylgikona hans staðinn

sem sína eign, þar fyrir stefndi Olafur biskup Þórunni

Finnbogadóttur, og lét á prestastefnu 14(34 á Eyrar-

landi (læma jörðina eign Hölakirkju. Eigi kom Þór-

unn eða nokkur frá honni á téða prestastefnu ; sendi

því biskuji Ohif prost í Húsavík að h^-sa dóminn fyrir

henni: var hiin þá á Grenjaðarstað moð Jóni presti;

en er (Jlafur prestur kom þangað og hóf að lesa bréfið

þar á hlaðinu, bar þeim Jóni presti nokkuð á milli;

kærði Olafur prestur síðan fyrir biskupi, aö Jón prest-

ur Pálsson hefði tekið til sín og nljað ná af ser bréf-

inu og blótað sér, en porgils Gunnlaugsson hofði þrifið

í bröfið og rifið úr höndum sér og slitið í sundur og

haft með sér mestan hhitann. Fyrir þetta bannfærði

biskup Þorgils, en forboðaði Finnboga. son síra Jöns

og Þórunnar, er tilstyrkt hafði moð fööur sínura, bann-

aði og messusöng að Grenjaðarstað, og lot ákæra seinna

þann, er braut þar á móti. Ekki gaf Jón prestur sig

að heklur, og stóð svo um hríð ; skarst þá Páll sýslu-

maöur Brandsson', sonarson Júns prests, í málið og

lögðu þeir biskup mút með sor á Róðugrund í Skaga-

lirði, var Páll fyrir höud afa síns og liamhibaiKhiði

biskupi Valþjófsstað og þar að auki 40 hndr., (sumir

segja 60 hndr.), einnig að gjöra biskupi sæmilega veizlu

1) Pað er því nær óskiljanlegt, að menn skuli hafa áhtið, að

síra Jón Pálsson hafi vorið bróðir Ingibjargar Pálsdóttur, konu

Lopts ríka, og Brandur lögmaður sonur síra Jóns, ef svo hefði

verið, hefðu þau hjúnin Páll Brandsson og Ingibjörg torvarð-

ardöttir vorið þrímonningar, en hjón máttu í katólsku tíðinni

eigi vera svo skild.
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og útleiða hann með gjöfum; þar á moti lét biskup

koma niðurfall á sökum og fullkomna kvittun Jóni

presti og lians fólki til handa; framfór J^etta 1468.

Þar eptir lifði síra Jdn í næði, uns hann dó 1471

eða 1472.

ilJód/r Finnboga var í^órunn Finnbogadóttir áður nefnd.

Kona Finnboga var Málmfríður dóttir Torfa riddara og hirð-

stjo'ra Arasonar (sjá Hegranesþing og hans testamenti

hér á eptir). Finnbogi taldi sér til giptingar 4 hndr.

hndr., en húsfiú Kristín Þorsteinsdóttir Ólafssonar taldi

dóttur sinni 2 hndr. hndr., var kaupmálinn gjörður á

Ökrum, en bréfaður á Grenjaðarstað næsta dag fyrir

Andresarmessu 1467.

/iörn : A. Þorsteinn sýslumaður (sjá hér seinna).

B. Sigurður sýslumaður (sjá Hegranesþing).

C. Jón, varð príor á Möðruvöllum 1524, dó 1547.

1494 er ritað, að hann hafi tekið Grenjaðarstað og

haldið til þess að hann gjörðist príor. 1522 nefn-

ist hann officialis. Sumar ættartölur segja, að síra

Torfi í Saurbæ og Málmfríður hafi verið þessa

Jóns príors börn, en aptur Sigurður, Erlendur og

Arngrímur hafi verið börn síra Jóns í Laufási.

Börn:

1. Sigurður átti Porgerði dóttur Þorleifs á Möðru-

völlum sýslumanns Grímssonar (sjá Vaðlaþing);

hann nefnist í ættartölum klausturhaldari á

MöðruvöUum ; hans börn

:

a. síra Jón í Laufási.

|i. Finnbogi.

Y- ísleifur.

ð. Sigríður'.

2. Erlendur á Æsustöðum í Langadal.

3. Arngrímur faðir Jóns lögréttumanns í Húna-

þingi.

1) Sigríður var húsfrú Olafs biskups Hjaltasonor; hún tók

fram hjá honum og átti barn með Bjarna, sveini biskups, syni

Smíða-Sturlu.

3
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D. Síra Jón', pr liMt Laufásstað 36 ár; gjörðist 1520

ofíidalis, en 1538 lét Jón biskiip Arason dænia

hann frá Laufásstað, og veitti þá Ólafi Hjalta-

syni staðinn ; þessi síra Jón var launson Finnboga.

Börn:

1. Síra Torfi í Saurbæ í Eyjafirði ; hann hélt við

f*órunni, er fyrst átti barn með Ara lögraanni,

er hét Eh'n og dó ung, hélt svo við síra Hall-

dór-, og þar eptir við síra Torfa áður nefndan.

Síra Torfi missti Saurbæ, þar eð hann eigi vildi

taka hinn nýja sið. Börn

:

a. Málmfríður, kona síra Björns Gíslasonar^.

(i. Geirdís fyrri kona síra Odds* I^orsteinssonar.

7. Arnfríður átti launbarn með síra Oddi, gipt-

ist svo Halli^.

b. Pétur.

s. Einar.

-<]. Játgeir.

xT. Finnbod.

1) Það eru margir, er álíta þennan síra Jón í Laufási, sem

Jón biskup Arason tók Laufás af og veitti síra Óhifi Hjalta-

syni, sama mann og Jón príor, og telja þeir, að Finnbogi lög-

maður hafi eigi átt fleiri sonu, er Jón hafi heitið, en Jón prí-

or, og eigna því Jóni príor öll þessi börn, sem hér eru eignuð

bæði honum og síra Jóni í Laufasi. JVðrir aptur, er láta Jón-

ana hafa verið tvo, telja síra Jón í Laufási laungetinn og föð-

ur Sigurðar, Erhnidar og Arngríms, en Jón príor föður síra

Torfa og Málmfríöar, og það er, án efa, hiö rétta.

2) Sonur I^órunnar og síra Halldórs Benidiktssonar var Beni-

dikt ríki á Möðruvöllum.

3) Síra Björn var bróðir Árna Gíslasonar á Hlíðarenda og

faðir Hákonar föður Guðmuudar sýslumanns Hákonarsonar á

Þingeyrum.

4) Síra Oddur var launson Þorsteins Guðmundssonar, sein-

asta manns Þórunnar Jónsdóttur biskups Arasonar.

5) Maður Arnfríðar var Hallur skáld Magntsson.
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2. Málmfríður átti síra Illuga Guðmundsson í Múla.

Börn

:

a. Síra Þorstoinn.

i^. Ingjaldur.

7. Jón á Laugum.

E. CTuðríður átti Svein Sumarliðason, EiríkssoDar Sló-

nefs Loptssonar ríka (sjá Vaðlaþing); þau giptust

á Grund í Eyjafirði um 1485; þá er Sveinn dó,

erfði barn þeirra hann, svo dó barnið og erfði það

þá Guðríður móðir þess^ Eiríkur prestur, bróðir

Sveins, klagaði þar yfir og kom Finnboga í óvild

konungs, en náði arfinum.

F. Guðlaug átti Sturlu sýslumann á Staðarfelli f^órð-

arson (sjá Snæfellsnessýslu).

Sumir telja enn börn Finnboga:

G. Kristín, sem giptist 1509 Sigurði Porleifssyni"'^.

H. Hallur.

I. Torfi, dó utanlands, laundóttir hans hét Hallbera,

er síra Guðmundur^ á Bægisá átti 1542.

Ij Seinast dú Guðiíður barnlaus, og taldi þá Finnbogi til

arfs eptir Guðríði dóttur sína, en út af því reis þræta mikil

millum hans og síra Eiríks, bróður Sveins, sem fyr á vikið.

2) Sigurður þessi Þorleifsson var bróðir Teits lögmanns í

Glaumbæ, haun átti Vatnshorn í Haukadal; það er enginn vafi

á því, að hann átti Kristíuu dóttur Finnboga lögmanns; þau

áttu ekki barn, er uppkæmist, en svo lítur út, sem þau hafi

þó átt börn, er lifað hafi föðurinn og því erft hann, en dáið

síðan, og móðirin þá erft þau, og síðan hún dáið, og Finnbogi

lögmaður þá erft hana; því til að jafna þanu erfðaskakka, er

Ormur Bjarnason hafði uppborið eptir Sophíu Loptsdóttur móti

þeim bræðrum Teiti lögmanni, Arna og Sigurði í^orleifssonum,

lét Narfi Sigurðsson af hendi við þá Teit og Finnboga jarð-

irnar Asgeirsá og Lækjamót og 4 jarðir á Ströndum
;

þar af

fékk Finnbogi þriðjung, en hina tvo partana hafa þá fengið

þeir Teitur og Árni.

3) Sira Guðmundur þessi á Bægisá var Skíðason, og er hans

opt getið.
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- Enn nú teljast börn Finnboga, en óvíst með

Málmfríði Torfadóttur.

K. Margrét', móðir Tuma á Skíðastöðum.

L. Kagna, er barn átti við Jóni Jónssyni öðrum og

þriðja við sig, þar fyrir tók Gottskálk biskup af

henni Garð í Olafsfirði, en af Jóni Bæ í Dölum,

Vindheima og Ás í Hörgárdal og Hóla í Yxnadal.

Ragna giptist síðar Þorsteini Jónssyni.

M. Una.

Líklegt þykir, að Finnbogi hafi haft sýsluvöld í I*ingeyjar-

þingi, þá er hann giptist 1467, en eigi hefi eg séð dóma að

hans tilhlutan fyr en 1477. Það ár lét hann dóm ganga að

Ljósavatni um handrán. Hann hefir fyrst haft Þingeyjarþing

hálft, eða verið þar umboðsmaður Rafns lögmanns eptir 1460,

einkum þá er Eafn varð hjgmaður og átti í málum við Olaf

biskup, en eigi haft það allt fyr en eptir 1480 að veitingu, en

virkilegur lögmaður varð hann 1484. 1480 var hann í dómi

með Þorleifi hirðstjóra Björnssyni að Luudi í Lundareykjadal

um arf barns, er útlægur maður getur með konu sinni ; frá-

dæmdist það arfi. 1481 ákærir hann konungdómsins vegna

Magnús bónda Þorkelsson og þá kallast Finnbogi sýshimaður.

1482 framfór vitnisburður, að Finnbogi hefði greitt D. Pinn-

ing 3 ára skatt af I>ingeyjarþingi. 1487 mánudaginn næsta

fyrir tveggjapostulamessu á Grýtubakka í Höfðahverfi lét hann

ganga 12 manna dóm um ákæru Magnúsar bónda Þorkelsson-

ar til Jóns Sigmundssonar vegna kvinnu hans Kristínar Eyj-

ólfsdóttur um arf og peninga eptir Eyjólf heitinn Arnfinnsson;

kærði Magnús, að Jón héhli jörðunum Grj'tubakka og Hlé-

skúgum, er Magnús tjáði Kristíuu konu sinni hefði til erfða

fallið eptir PJyjólf heitinn Arnfinnsson að réttum hhitskiptum

við önnur hennar systkin. í annan máta, að Jón héldi 1

hndr. hundraða í lausafé, vegna barna Guðna heitins Eyjólfs-

sonar, er hann að sér tók eptir föður sinn Eyjólf, og sóru 3

vottar fyrir lögmanni, að Guðni hefði gripið þær jarðir og

1) Þessi börn, Margrét, Ragna og Una, voru ekki börn

Finnboga lögmanns, heldur annars Finnboga Jónssonar, sem

fyr er getið.
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laiisafé. 1488 lukti Henrich Mæðing, umboðsmaður D. Pinn-

ings hirðstjóra, Finnboga lögmanni í sitt lögmanns kaup alla

rentu af Pingeyjarþingi, sem Finnbogi hafði gjört sinn reikn-

ing af, og þau 7 hndr., sem Finnbogi var skyldugur í gamlan

reikning af Þingeyjarþingi; gefur hann þá Finnboga kvittan

um alla reikninga af Þingeyjarþingi. Skyldi hann framvegis

taka alla rentu af Þingeyjarþingi í sitt lögmanns kaup, að frá

skildura 10 marka málum og þaðan af stærrum. Hann skal

og hafa umboð yfir konungs jöröum og taka þar landskuld af

upp á réttan reikning í þau 15 hndr., sem honum ber í sitt

lögmannskaup. 1490 veitir Ólafur biskup Finnboga Múlastað.

1503 stefnir síra Eiríkur Sumarliðason Finnboga lögmanni

innan tveggja ára til Noregs fyrir erkibiskup og hið norska

ríkisráð fyrir hald á Grund í Eyjafirði og fleiri jörðum. Síra

Eiríkur var prestur að Saurbæ í Eyjafirði um þessar mundir,

varð ábóti á Þingeyrum 1515 og átti þá þrætu við Gottskálk

biskup um Kaklaðarnes, sem hann vann undir klaustrið, en

dú sama ár eða 1516. Hér í landi gengu dúmar í máli þeirra

síra Eiríks og Finnboga og vísuðu til konungs úrskurðar. Síra

Eiríkur sigldi því til Noregs, kom sér í vingan hjá erkibiskupi

og öðrum þar; loks kom málið undir dóm konungs og hans

ríkisráðs, en Finnbogi lögmaður, sem skotið hafði málinu til

konungs, mætti eigi. Síra Eiríkur mætti með öll skjöl sín, og

vann 1507 konungsdóm á fasteigninni. Sagt er, að síra Ei-

ríkur hafi þá af flutt mjög fyrir Finnboga, svo konungur setti

Jón Sigmundsson fyrir lögmann 1509; kom hann þ(5 eigi fram

lögsögu fyr en á alþingi 1510, og þá sleppti Finnbogi lög-

mannsdæmi, en 1511 hefir hann, að eg meina, sleppt hálfri

sýslunni til Gríms Pálssonar, og meina eg, að þá hafi byrjað

skipti á þeirri sýslu, sem lengi viðhélzt síðan. En Þorsteinn

FinnbogasDn hofir í fyrstu tekið syshipart föður síns sem um-

boðsmaður hans. Lögmannsdómar Finnboga eru svo margir,

að eg hvorki veit þá alla, né hirði um að rita þá. Eptir 1510

finn eg eigi dóma hans sem sýslumanns, þó eg meini, að hann

hafi þar eptir haldið hálfri sýshmni til handa syni sínuœ ; lög-

maður hefir hann gjörzt 1481 í uraboði Rafns, sem þá fór ut-

an, en varð virkilegur lögmaður, þá er Rafn sh^ppti, 1484, og

gjörði seinast lögmannsverk 1510 eða 1509. Hann hafði og
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ýmsar konungsjarðir að léni og var mesti höfðingi. 1517 var

hann ásamt öðriim á Loiðarhdlms samþykkt, en sköramu þar

eptir mun hann hafa dáið, mjög hniginn að aldri. Finnbogi

hefir verið hinn mesti auðmaður, sem og sest af því, or hann

fekk börnum sínum. Hann var maður kynsæll, svo af hans

ætt er mikill Qöldi ríkismanna og höfðingja kominn; fodráttar-

samur hefir hann verið og líka horaðsríkur.

Fylgiskjal við það, sem sagt er að framan og sagt verður

við Hegranesþing um Torfa hirðstjóra Arason.

Torfa finn eg fyrst getið 1445, þá er hann seldi Skúla

Loptssyni Hvalsnes og floiri jarðir fyrir Þykkvaskúg í Breiða-

Qarðardölum; eru líkindi til, að Torfi hafi þar fyrst búið'.

Hann gjörðist hér hirðstjóri 1448 og riddari 1450, hafði og í

léni Vestmannaeyjar fyrir 7 lestir fiska, en áður var eptir það

leiga 9 lestir fiska. Sögn er, að hann hafi heimt af hveijum

sýslumanni oitt hundrað fyrir hvern þingstað og þar af sé

dregið máltækið : '<Torfa lög». 1457 lét hann af hirðstjórn;

1458 fór hann utan til Noregs, þar meinast hann hafa dáið í

Björgdn 1459, þá er hann hafði gjört sitt testamontum, sem

er svo hljóðandi

:

In nomine domini Amen! Sakir þess, að enginn

dauðlegur maður má sér nokkurn öruggleik setja um

lengd lífdaga sinna, þá gjöri eg, Torfi Arason, heill

að samvizku, en nokkuð krankur á líkama, svofeUt

mitt testamentum fyrir minni sál, sem hér eptir stár.

Inprimis að eg gof mig allan og mína sál guði í vald

og hans blessaðii móður Jomfrú St. Mariæ og öllum

guðs hoilögum mönnum. Hér með kýs eg mínum

moldlegum líkama lcgstað frammi fyrir St. Olafi í

kirkjunni út til Bræðra í Björgvín, gofímdi því sama

1) Mér finnast engin h'kindi til þess, að Torfi hafi þar búið;

því þá er hann seldi Hvalsnes, hofir hann verið giptur Akra-

Kristínu og því þá búið á Stóru-Ökrum í Skagafirði : fyrri

maður Kristínar, Helgi lögmaður Guðnason, átti Hvalsnes, og

við það, að oignast Kristínu, hofii Toi fi oignast það. Að tala

hér um Torfa hirðstjóra Arason virðist annars eigi eiga alls

kostar vel við, en eg áleit, að eg þó oigi a>tti að sleppa því sama.
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klaustri mér til bænahalds fyrir minni sál eina hlekkja-

festi og pansara, hatt og kraga, skjöld og jukku, og

einn rauðan stút' með skinn, og tvær tunnur þýzkt

öl, stykki malts, stykki mjöls. Öllum mínum bræðr-

um- bláan^ stakk og brúna kápu með silfurspennu^ og

leikbræðrum 20 álnir vaðmáls'''. Item til dómkirkj-

unnar hálfan spíting vaðmáls*^. Item til St. Ólafs-

kirkju stykki malts. Item til St. Katrínarkirkju tunnu

þýzkt öl. Item stykki malts til Nunnuseturs, og eina

tunnu mjöð. Item til Krosskirkju eina tunnu þýzkt

öl. Item eitt par brúnar hosur þeim, sem gröfina

rífur'. Item reiðusveinar eina rauða hettu. Item

Stepháni eina græna hettu. Item Ingiríði sjö álnir

blakt lérept. Item ölhim Kanúkum stykki malts og

eina tunnu þýzkt öl. Item Postulakirkju stykki malts.

Item þeim, sem mér gjöra mína reiðu^, eina silfurskál.

Item steikaranum í klaustrið 12 álnir vaðmáls. Item

hans dreng eina rauða hettu. Item Evert Súrker eina

tunnu malvase og eina silfurskeið, er vegur sex lóð.

Item Eirík Olafsson^ sæng með áklæði og línlökum,

og þar með eitt armbryste nýtt og pansara og hatt.

Item Jón Björnsson'" stakk og hettu og eitt armbryste.

Item Gottskálk eitt nýtt armbryste og eina rauða kápu

með spennum. Item er eg skyldugur" Mr. Gert og

hans stallbróður tvær álnir lérepts. Item er eg skyld-

1) Aðrir: stakk.

2) Aðrir: öUum messubræðrum.

3) Aðrir: einn.

4) Aðrir: silfurspennum.

5) Aðrir bæta her inn í: en smábræðrum sex álnir vaðraáls.

6) Aðrir bæta her inn í : iteni til Vorfrúkirkju hálfan spít-

ing vaðmáls.

7) Aðrir: grefur; item brdður Marteini eina bláa treyju.

8) Aðrir: Item þeim, sem gröf mína reiða.

9) Aðrir: Eiríki Ólafssyni.

10) Aðrir: Jóni Björnssyni.

11) Aðrir: skyldur.
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ugur til Bryggjunnar' fyrir tvo humla og citt tog.

Ttem Eyjólfur og Jón Hallsson^ stykki mjöl og eina

tunnu þýzkt öl. Item biskupi Andreas eitt stykki,

eigur hann sjálfur eina tunnu þýzkt öl í skipið. Item

Vermundi tuttugu gyllini í vöru, ef hann verður heill

af sínum^ krankleika. Item síra Þormóður* eitt arm-

bryste með öllum reiðskap. Item er eg skyldugur

herra ÓI. K..lsyni'^ tvær tuunur þýzkt öl. Item kunn-

gjöri eg, að eg þykjumst einkis^ skyldugur mínum

herra konungi fyrir þann kostnað, er eg hefir' fyrir

hans náð. Item skal Gottskálk og Erich Ol.son^ af-

henda og útgefa minna vegna alla þessa^ peninga fyrir

mína skuld. En Eiríkur Surber'" og þeir kaupmenn,

sem eg hefi keypt skipið út af, taki það hálft í gjeu,

því það hefur eg ekki betalað, en vilji þeir hafa það

allt í gjen, þá gefi þeir mér mína peninga í gjen, sem

eru tvö hundruð gyllini. Item er Henrik Grjót" mér

skyldugur 19 gyllini, að kaupstefnu að ári. Item gef

eg Aris einn dúk. Item Ingibjörgu sex álnir með

vörulerept. Segir eg Kristínu porsteinsdóttur og öll-

um mínum frændum og \inum á íslandi kveðju Guðs

og mína'-, og gjörið vel, og Idðjið gott fyrir'-^ minni

sál. Og til sanninda hér um, setur eg mitt innsigli

fyrir þetta mitt Testamentisbréf, sem skrifað var út

1) Aðrir: bruggunar.

2) Aðrir: Item Eyjólfi og Jóni Hallasyni.

3) Aðrir: af þessum sínura.

4) Aðrir: Þormóði.

5) Aðrir: herra Olafi Rögnvaldssyni.

6) Aðrir bæta inn 1: með ölhi.

7) Aðrir: hefir haft.

8) Aðrir: og Eiríkur Olafsson.

9) Aðrir bæta hér inn í: fyrrskrifaða.

10) Aðrir: Evert Surker.

11) Aðrir: Grot.

12) Aðrir: «marga góða nátt" fyrir; "kveðjuguös og mína».

13) Aðrir bæta hér inn í: mig og.
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til Bræðra í Björgvín, siinnudaginn næstan optir

St. Bartholsmæidag A" DnT M" C D» L" nono.

(írimnr Pálssoii.

Ff/dir: Páll sj'slumaður Brandsson (sjá Vaðlaþing); liann átti

Grím, áður en hann giptist Ingibjörgu'.

fConff : Helga dóttir Narfa á Narfeyri Þorvaklssonar Þorkels-

sonar, en móðir Helgu var Þuríður, laundóttir Björns

ríka Porleifssonar (sjá Dalasýslu).

Böni: A. porleifur sýslumaður, sjá Vaðlaþing.

B. Páll sýsluraaður á Holtastöðum, sjá Húnavatns-

þing.

C. Benidikt, var stundum lögsagnari föður síns; eitt

sinn, þá er hann ásamt öðrum reið suður fjöU,

þóttist hann sjá álptir á vatni nokkru, en fylgdar-

menn hans kváðust eigi sjá þær, hk^ypti þá Beni-

dikt hesti sínum út á vatnið og drukknaði. Hann

kvæntist eigi, en átti launbörn, er voru:

1. Halldór, prestur á Helgastöðum: nálægt 15GG

bauð hann í árlega kngu eptir Möðruvalhxklaust-

ur 100 rd. sp : og fékk það með þeim kjörum,

eptir síra Bjðrn Gíslason. 1570 veitti Júhann

Bucholt khiustrið Benidikt syni hans, en 15G9

hafði konungur veitt það Ormi lögmanni

Sturlusyni, en hann varð að skppa því. Sjá um
börn hans \ið Vaölaþing.

2. Guðríður Benidiktsdóttii-, hennar maður Teitur,

þeirra börn:

a. Benedikt-.

b. Síra Þorkell í Goðdöhim^.

1) o: Ingibjörgu I^orvaröardiíttur frá Möðruvölliim.

2) Benedikt bjó á Ásgeirsá og átti fyr Sigríði dóttur YAxik^

frá Asgarði. Seinni kona hans, Ingunn Gamladóttir.

3) Síra í^orkell í Goðdölum var sonur Guðríðar og hálfbróðir

Benedikts á Ásgeirsá, hét faðir hans Ólafur.

c. Guðrún hét enn dóttir Guðríðar, hennar

maður Arngrímur, þeirra son Porkúfur.
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D. Ingibjörg átti Gísla á Hafgrímsstöðiim, Hákonar-

son :í Vindhoimum, Hallsonar' Jónssonar Langs.

Börn

:

1. Árni sýslumaður á Hlíðarenfla (sjá Rangárþing).

2. Síra Björn officialis á Saurbæ í Eyjafirði, hann

hjclt og Möðruvallaklaustur, og átti Málmfríði

d(')ttur sira Torfa i Saurbæ og Þórunnar (sjá

að framan): þeirra börn:

a. Hákon svslumaður í Nesi við Seltjörn (sjá

Kangárþing og Gullbringusýslu).

b. Gísli lögréttumaður á Hrafnabjörgum, átti

Þórunni dóttur Hannesar Björnssonar frá

Snóksdal ; var hiin þá 18 vetra, er þau gipt-

ust
;
þeirra l)(>rn :

7. Daði- á Hrafnabjörgum.

^ Björn^ lögsagnaii.

7 Árni'' á Staðarfelli.

("S Guðrún^,

ó Jíin^ á Hóli í Híjrðudal.

'C Málmfríður'.

T, Ragnheiður^.

xí^ Ragnheiöur yngri^.

1) Á að vera, Hallssouar. Finnbogasonar gamla o. s. frv. sjá

hér að framan.

2) Daði átti Ingunni díjttur Sveins Bjaruasonar í Gröf í

Miðdölum.

3) Björn bjó á Vatnsenda í Skorradal og Bæ, átti Ingi-

björgu dííttur Orms syslumanns í Eyjum.

4) Árni átti Gyríði Bjöinsdóttur Guðmundssonar.

5) Guðrún var kona Bjarna Tyrfingssonar Asgeirssonar.

6) Jí^in átti Sigríði dóttur síra J(jns P*orm(jðssonar.

7) Málmfríður átti f>orlák, son Ara Magnússonar í Ögri.

S) Ragnheiöur eldri átti Vigfús son Orms sýslumanns í

Eyjum.

9) Kagnheiður yngri átti Porgils á Brimilsvöllum Jónsson

í>orgiIssonar ; Porgils yngri var mjög hraustur.
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i porbjörg'.

y. Torfi-.

c. Iiigibjörg átii Jón sýslumann Vigfússon (sjá

hér seinna).

d. Elín átti Pétur í Vík á Svalbarðsströnd

Magnússon frá Stóradal, sjá Strandasýslu.

e. pórunn, fyrri kona Magnúsar Hjaltasonar;

þeina börn

:

a Páll.

i^
Erlendur.

Launbörn síra Björns voru enn frpmur:

f. Árni átti Ljótunni Halldórsdúttur, þeirra

dóttir: Steinunn.

g. Síra Stígur átti Guðfinnu, þeiria börn : Jón^.

i). Gunnar á VíðivöUum klausturhaldari íí linyni-

stað og sýslumaður (sjá Hegranesþing).

4. Helga átti Jón lögmann Jónsson, barnlaus.

5. Síra Hákon^ dó úr bólu barnlaus.

G. Herdís Gísladcíttir, laungetin, átti Björn Pov-

valdssson á Æsustöðum ; börn

:

a. Þorvaldur sýslumaður (sjá Húnavatnsþing).

b. Valgerður átti Benedikt sýslumann ríka, sjá

Vaðlaþing.

c. Ingibjörg átfi Guðmund Nikulásson.

7. Steindúr^ Gíshison teist og af sumum, faðir

Pórarins föður

:

1) Porbjörg átti Þórarinn Illugason frá Kalastöðum, var

IUugi bróðir Orms sýslumanns í Eyjum.

2) Torfi átti Þordísi, dóttur síra Skapta Loptssonar.

3) Jón Stígsson bjó í Gröf í Skagafirði. Guðrún het og

dóttir síra Stígs, hún var kona Jóns Grímssonar á liienniborg.

Sumir telja og þriðja launbarn síra Björns Gíshisonar sira

Jón Björnsson í Grímstungum, cr kallaður var Siðamaður, en

aðrir telja hann öðruvísi til ættar, sem er réttara.

4) |>að er sagt um síra Hákon, að hann hafi verið sniUdarmaður.

5) Pað, sem hér er sagt um Steindór þenna og afkomendur

hans, er án efa miður rétt, og ætti að falla í burtu.
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a. Ólafar, fir var seinni kona síra Einars Sipf-

urðssonar í EyJölum.

b. Einars í Bólstaðarhlíð föður Oddnýjar.

c. Philu])pusar á Svínavatni.

E. Solveig' tjáist fyrri kona Einars á Espihúli Bryn-

jólfssonar, Magnússonar, Benediktssonar, Brynjólfs-

sonar (sjá Vaðlaþing, og hér að framan). Börn

:

Jón Einarsson átti Málmfríði dóttur Bjarna

sýslumanns Erlendssonar (sjá Múlaþing).

Einar Brynjólfsson átti síðar Solveigu Steins-

dóttur (sjá Vaðlaþing).

F. Guðný átti fyrr Jón Sturluson Magnússonar (sjá

Barðastrandaisýslu). Kona Sturlu Magnússonar var

Sigríður (aðrir Ingiríður) Jónsdóttir, og voru þeirra

börn:

a. Jón fyr nefndur, sem átti Guðnýju Grímsdóttur.

b. Sigríður, fyrri kona I^orleifs sýslumanns Gríms-

sonar (sjá Vaðlaþing).

c. Poigerður, sem átti Þorstein son Torfa sýslu-

manns í Klofa (sjá líangárþing). pegar Por-

varður Erlendsson og Kristín Gottskálksdóttir

giptust á Hóhim 1508, var Sturla einn kaup-

vottur^.

1) Einar Brynjólfsson hefir eigi getað átt fyrst Solveigu

Grímsdóttur og síðan Solveigu Steinsdóttur, því þær voru of-

skyhlar til þess; kona hans var Solveig Grímsdóttir, og sést

það af því, að 1579 gaf Bjarni Einarsson próventu sína Nik-

ulási Porsteinssyni og syni hans Hallgrími, og fékk Nikulási

allt það, er hann hafði erft ejitir Einar Brynjólfsson föður

sinn og Solveigu Grímsdóttur móður sína, að undanskildum

Ytra-Hóli í Kaupangssveit. Sigríður systir Bjarna samþykkti

þetta, en Sigríður var kona Nikuhlsar, að því er ílestir segja.

2) Sturla Magnússon var eigi að eins einn af brúðkaups-

vottunum, lielihir hinn fyrsti þcirra, hinir voru Eiríkur I^or-

steinssou (hklega frá Koldum), Vigfús Erlcndsson, (bróðir Þor-

varðar), síra Nikulás Vilhjáhnsson, Grímur Jóusson (líklega á

Ökrum), og Jón I-'orgeirsson morkisbóndi (víst í Svarfaðardal og
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Börn Guðiiýjar og Jóns Sturlusonar voru:

1. Porsteinn ætlaði að eiga Önnu í Dal, en þá er

hann reið frá liandsalsölinu, drukknaði hann í

Markarfljóti og með honnm Magnús Asgríms-

son, bróðir Jóns Ásgrímssonar á Fjalli.

2. Giímur Tvídauði (sjá Barðastrandarsýslu).

3. Elín kona Magnúsar sýslumanns Jónssonar (sjá

Barðastrandarsýslu).

4. Sigríður dó ógipt og barnlaus í miklu-bólu.

Guðný átti seinna Jón á Svalbarða, barnlaus (sjá

Vaðlaþing).

G. Valgerður Grímsdóttir, laungetin. Börn:

1. Guðmundur.

2. Sigríður.

H. porbjörg Grímsdóttir, laungetin, átti Guðmund,

þeirra son: Þorvarður.

Grímur sýslumaður Pálsson var borinn fyrir 1460, áður en

Páll faðir hans giptist; Grímur var orðinn giptur fyrir 1490.

Páll Brandsson og kona hans Ingibjörg Þorvarðardóttir áttu

tvö ektabörn: Bjarna og Benedikt; Ingibjörg dó í miklu plág-

unni 1494, og erfðu þá synir hennar hana. Litlu síðar dóu

þeir bræður báðir í téðri plágu, og erfði þá Páll báða sonu

sína. en dó ekki löngu þar eptir; var þá ekki annað eptirlif-

andi af börnum Páls en launsonur hans Grímur, er þá var

giptur og átti tvo skilgetna sonu unga, þorleif og Beuedikt,

(því hin börn Gríms voru þá eigi fædd). Grímur frambar nú,

að börnum sínum væri eptir lögbókinni tilfallinn arfurinn eptir

Pál bónda, en Erlendur sýsluraaður í llangárþingi Erlendsson

tjáði arfinn tilheyra Guðríði Porvaröardóttur, konu sinni;

Grímur setti sig á móti því með fylgi Finnboga lögmanns. Lét

Finnbogi lögmaður ganga 24 manna dóra á Spjaldhaga 19.

júní 1495 um arf þennan, er þá var dæmdur f>ork4fi og Bene-

dikt, sonum Gríms, og á alþingi sama ár gekk þar um dómur

af 12 mönnum, sem staðfestu Spjaldhagadóm, og Pétur Truels

forfaðir Steins biskups). En Sturla þessi var son Magnúsar,

Kunólfssonar, Sturlusonar, er fyr hefir verið nefndur; Helgi

hét bróðir Sturlu Magnússonar og var hann prestur.
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höfuðsmítður saiii|)ykkti dómiiin. Eitji að síður átöldu syiiir

Erlendar, Þorvarður og Vigfús, arfinn, og báru fyrir sig

rettarbót Hákonar kouungs 1313, or síðan var kölluð Möðiu-

vallaréttarbót
'

; lét því Finnbogi lögmaður 12 manna dóm-

1) Eptir réttarbótinni hefðu óðöl þau, er þeir synir Ingi-

bjargar Þorvarðardóttur höfðu erft eptir hana, átt að hverfa

að föður þeirra Páli fráföllnum aptur til móðurættar þeirra.

2) í*etta var ekki dómur, heldur ú r s k u r ð u r Finnboga lög-

manns, er haiin felldi um áður nefnda dóma, að þeir væru lög-

legir og skyldu vera óbrygðanlegir, og þenna úrskurð sam-

þykktu með honum 10 merkustu bændur eður lögréttumenn,

og settu innsigii sín moð hans undir. Meðal annaia ástæðna

getur Finnbogi lögmaður þess, að hann viti, að í meir en

100 ár hafi aldroi verið dænit eptir réttarbutinni hér á hxndi

og nefnir sem dæmi þar upp á, að húsfrú Kristín Björnsdóttir

hafi að erfð orðið eigandi að þriðjungi í jörðunni Möðruvöll-

um í Eyjafirði með öðru gózi, af því hún hafði átt bóndann

Jón Guttormsson (o: bróður Lopls ríka) og barn með honum,

er þessi þriðjungur féll til arfs, og síðan hafi Porleifur Árna-

son með upplagi greindiar Krisiínar (hann var seinni maður

liennar) selt áöurnefndan þriöjung í jörðuniii Möðruvöllum.

í febrúarmánuði næsta eptir, cða fimintudaginn næstan

fyrir Valentiui martyris, á Vatnsleysu í Biskupstungum á al-

mennilogu héraðsþingi voru 6 menn í dóm nefiidir (þar af 4

lögréttumenn) af porvarði Eilendssyni, er þá var lögmaður

orðinn sunnan og austan á íslandi eptir bréfi konungs Háns,-

er þar var þá á þinginu upplosið, til að skoða og dæma um

fyrteða retiarbót Hákonar konuiigs, leizt dómsmönnunum hún

skjalleg í allan máta, en dæmdu til næsta Öxarárþings undir

lögréttumanna dúm og lögmanns úrskurð þess, er þá ætti með

rettu að vera í sögðu takmarki fyrir sunnan og austan á Is-

landi, hverja makt að röttarbótin skyldi hafa. Þorvaröur hefir

nú haldið áfram að kæra uitp á gózin og stefnt Grími Páls-

syni utan, því um sumarið (1500) útnefndu á alþingi þeir

Benedikt Her.^ten, hirðstjóri og höfuðsmaður yfir allt Island,

og Finnbogi Jönsson, lögmaður nDrðan og vestan á Islandi, 24

menn í dóm — í afskriptum þeim, er eg hefi séð af dómi
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ganga að Lönguhlíð 1499 iim haustið, og daínidist fé Páls

bónda Brandssonar til halds (Ti-ími Pálssyni, vegna skilgetinna

sona sinna, og þann dóm samþykkti Pétur hiröstjóri Hersten.

Þar dómsmenn kváðu svo að orði, að nefnd réttarbót væri hér

eigi lögtekin, og hefði hér eigi gengið fyrir lög, lét Þorvarður

Erlendsson, er þá var orðinn lögmaður, dom ganga að Vatns-

leysu í Biskuiistungum 1500, fimmtudaginn fyrir Valontini, er

þessum, eru að eins 22 dóinsraenn nefndir, er annaðhvort get-

ur komið af því, að 2 hcfir af vangá verið sleppt í afskript-

unum, er varla mun þó vera, því afskripHrnar eru mjög gamlar og

hvorug rituð eptir hinni, eða 2 af dómsmönnum hafa verið á

öðru máli, en hinir 22 gjört dóminn — til að dæma um, hvaða

afl skyldi hafa sú ákæra eða utanstefna, er Þorvarður Erlends-

son hafði stefnt með Grími Pálssyni til Noregs fyrir þær sak-

argiptir, að Grímur héldi fyrir sér því jarðagózi, er Bjarni og

Beuedikt hefðu erft eptir Ingibjörgu Þorvarðardóttur móður

þeirra. Dúmsmenn segja nú, að Þorvarður hafi borið fyrir sig,

að réttarbótin gilti sem lög í Noregi, en Grímur hafi tjáð og

birt á þinginu ddma af 3 tylftum manna og lögmanns úr-

skurð, að sonum hans Porl'eifi og Benedikt væru dæmdir og

úrskurðaðir allir peningar fastir og lausir til æfinlegrar eignar,

er átt hafði Ingibjörg Þorvarðardóttir, og synir hennar eptir

hana. Síðan segja dómsmennirnir, eð standi skrifað, að þeim

málum, sem lögmenn eða sýslumenn fái oigi yfirtckið, skuli

stefna til Noregs, en allar ólögh^gar uianstefnur seu í lögum

fráskildar ; nú hafi þetta mál, er Porvarður ^afi fyrir stefnt, til

fuUra lykta verið dæmt, og úrskurður áfallinn með lögréttu-

manna samþyHi, eins hafi fyrleð rettarbót aldrei hér í landi

fyrir lög gengið; þess vegna da^mi þeir áðurnefnda dóma og

úrskurð, er Grímur hafi sona sinna vegna fyrir opt nefndum

fastagózum, fasta, stöðuga og óbrygðula, og Grím engra svara

skyldugan fyrir greinda ákæru, og enga stefnu þar upp á að

skyldu fara eiga, né hann skyldan nokkurt lögsvar þar fyrir

að halda; eins dæmdu þeir með fullu dómsatkvæði réttarbótina

hér á landi í alian máta að vera og verið hafa ólöglega til

nokkurra Qárskipta eða arftöku eptir henni
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staðfi^slir nefnda réttarbót og lögleiðir Imna. Sama ár' stað-

fostu |)oir Hersten og Gottskálk biskiip dóma Finnboga lög-

manns, féll þeim Erlendssonum þá móður í fyrstu, því 1501

miðvikudaginn næstan eptir krossmessu um haustið að Möðru-

felli í Eyjafirði að nærverandi Finnboga lögmanni, síra Sígurði

Eyólfssyni og lögrettumönnum höföu þeir Þorvarður lögmaður

og Grímur Pálsson skipti á þessum jörðum: forvarður fékk

Grími HóLi í Eyjafirði I hndr. hundraða, Arnarstaði 50 hndr.,

Vatnsenda 20 hndr., Jökul 20 hndr., Tjarnir 40 hndr., Úlfá

16 hndr., Torfufell 50 hndr , Vilingadali báða 40 hndr.; liggja

þessar jarðir í Eyjafirði; þar á móti fékk Grímur Þorvarði

Breiðabólsstað í Ölvesi 20 hndr., Öxnalæk 10 hndr., í |>úfu-

laiidi 4 hndr., Grímslæk 10 hndr., Hrauu 30 hndr., Bjarna-

staði 40 hndr., Götu 10 hndr., Eimu 10 hndi., Hlíð 10 hndr.;

liggja þessar jarðir í Ölvesi og Selvogi, Hof á Kjalarnesi 40

hndr. Arnarholt 40 hndr., Skrauthóla 20 hndr., Öfugskeldu

10 hndr., Galtarvík á Akranesi 20 hndi".
;

það jarðagóz, sem

Porvarður fékk Grími, reiknaðist 2 hndr. hundraða og 80 hndr.

betur, en það sem Grímur fékk Porvaröi 2 hndr. hundraða og

70 hndr. betur'^ og hér að auk lofiiði Grímur til jafuræðis

Porvarði 48 hndr. í kúgildum og öðrum þaríiegum aurum ; svo

og gjörðu þeir Þorvarður og Grímur í sama sinn fuUkomna

sátt sín á millum með þessu gjörningsbrefi, og stóð svo um
hríð. — Pess er áður getið, hvaða framgang síra Eiríkur Sum-

arliðason haföi í Qárheim+n á hendur Finnboga lögmanni í líku

tilfelli, og að Christian II. hafði með bréfi sínu staöfest Möðru-

vallaréttarbót 1507^ ; höfðu þeir bræður, þorvarður og Vigfús,

1) Hersten hirðsljóri samþykkti þegar á alþingi 1500 dóma

og lögmanns-úrskurði þá, er Grímur hafði f^'^r gózinu, en

Gottskálk biskup gjörði það um haustið í septemuermánuði.

2) í upptalningunni á þessum jöröum eða dýrleika þeirra

verður að vera eitthvað skakkt; en Þorvarður sjálfur kvað

hafa ritað: «reiknaðist jarðagóz fyrir sunnan það við Grímur

Pálsson býttum og skiptum LXX hndr. og II hundruð huudr-

aða. En það, er eg fékk Grími fyrir norðan Hóla og Hóla-

eignir LXXXX hndr. og II hundruð hundraða.»

3) 1507, mánudaginn næstan eptir Maríu præsentationisdag



49

farið utaii 1506, og eptir mætti stiitt mál Eiríks prests, og að

konungur staðfesti réttarbótina. Komu þeir Erlendssynir út

1507, hafði Vigfús þá fengið liirðstjörn, en Þorvarður var lög-

maður sem -fyr og þá orðinn ekkjumaður ; tóku þeir þá að

nýju að ásækja Grím um arfinn; útnefndi Þorvarður héraðs-

dóm um vorið 1508 að Vatnsleysu í Biskupstungum og lét

dæma réttarbótina gildandi lög hér á landi, en sér og systkin-

um sínum Möðruvallaarf', og aptur á alþingi tylftardóma um
sama; var Grímur dæmdur skyldugur undir óbótamál, að af-

(o : eptir 21. nóv.) dæmdi Kristján konungur með ríkisráðinu í

Noregi mál þeirra Finnboga lögmanns og síra Eiríks og stað-

festi í þeim dómi réttarbót Hákonar konungs hins helga, hann

kallar hann einlægt svo, um erfðirnar (o : Möðruvalla réttar-

bótina) og sama ár stæ Catharinæ dag (o : 25. nóv.) bauð hann,

aö allar réttarbætur Hákonar konungs skyldu vera lög á ís-

landi, og sama daginn gaf hann síra Eiríki mjög sterkt vernd-

arbréf; skyldi enginn vera dómari hans í veraldlegum málum,

utan konungur sjálfur, eða sá, er hann þar til nefndi. í opnu

bréfi, sama ár, miðvikudaginn næsta eptir Andrésarmessu

(o : eptir 30. nóv.) lýsir Eiríkur Valkendorf, er þá var prófastur í

Hróarskeldu, því yfir, að hann hafii gjört þann samning við síra

Eirík vegna Vigfúsar hirðstjóra og bróður hans Þorvarðar Er-

lendssona og systur þeirra húsfrú Hólmfríðar Erlendsdöttur,

og annara fleiri manna á íslandi, að hann skyldi gefa sér

fyrir fyrirhöfn þá, er það hefði kostað sig, að útvega prívilegía

þau, er konungur hefði veitt þeim og almúganum á íslandi,

80 rínsk gyllini af fullri vigt og 80 refskinn, er kölluð séu

svört skollaskinn, skuli þeir hafa seut sér þetta fyrir næst-

komandiMikjálsmessu eða skila prívilegíunum aptur; síra Eiríkur

sé búinn að borga sér í sinn part 10 rinsk gyllini.

1) Eg man ekki eptir því, að eg haíi séð þennan dóm, og eg

held, að hann hafi aldrei til verið, og sé blandað saman við

fyruefndan Vatnsleysudóm I*orvarðar 1500. Alþingisdómur

Þorvarðar 1508 minnist heldur eigi neitt á slíkan dóm, þar á

móti lét Vigfús hirðstjdri Erlendsson dóm ganga um haustið

1508 um Hóla og Hólaeignir í Eyjafirði, og dæmdi þetta góz

undir þau systkin aptur, m. fl.

4
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lienda fén innan 14 nátta að heyrðum dóminiim. En þar eð

Grímur hafði fyrir sér áðurnefnda lögmanns- og hirðstjóra-úr-

skurði, vildi hann eigi sleppa fenu. Kiðu þeir bræður um

sumarið norður til Hóla, og vinguðust við Gottskálk biskup,

beiddi þá Þorvarður Kristínar dóttur hans, og kom honum

þannig í málið; þaðan riðu þeir í EyjaQörð, og var mikil mál-

sókn með þeim bræðrum og Grími um haustiö, með kröfum,

dómum og fjáraðtektum, varð Grímur ekki linhhiupa, bar fyrir

sig áðurtéða dóma, sátt þeirra og fieira, en það dugði eigi,

því Vigfús hirðstjóri lýsti Grím og fylgjara hans fallna í óbóta-

mál og konungsbréfabrot, Biskup veitti og þeim bræðrum, svo

að Grímur hlaut loks undan að láta, og lilýta þeirri sátt, er

biskup bar milli þeirra á Mikhigarði í Eyjafirði föstudaginn

fyrstan í vetri. Skyldi Grímur og landsetar hans með frelsi

njóta ábúðar og forverks síns til næstu fardaga, og gjalda

þeim Erlendssonum fullar landsskuMir, ganga svo tregðulaust

af öllum þessum eignum, en hirðstjórinn gaf upp óbótamálin

og konungsbréfabrotið : skyldi allur hugmóður niður falla á

báðar síður ; og urðu þessi málalok að sinni. Grímur undi

illa hlut sínum, en varö að hafa svo búið um hríð. Loks kom

hann þó máli sínu og öllum ástæðum þess fyrir konung; úr-

skurðaði konungur, að sú sátt, er þeir Grímur og í^orvarður

höföu gjört 1501 og þaii jarðaskipti, er þá framfóru, skyldu

haldast. Pessi úrskurður Christians 2. framfór 1513, og var

Þorvarður þá dáinn'. Ekki dvaldi Grímur að taka að sér

Möðruvelli og aðrar þær eignir, sem haun til náði af Möðru-

vallaarfi; það umbar Vigfús, er þá var lögmaður og Hólmfríður

1) Konungur með ríkisráðinu í Noregi dæmdi á ný í málinu

1512 í desembermánuði, og staöfesti þá sátt þá, er þeir Þor-

varður og Grímur fyrrum höföu gjört með sér; fyrir konungi

mætti þá Porvarður sjálfur og Benedikt bóndi Grímsson, og

kváðust þeir vilja hafa og halda það í alla staði, er þeim sagt

yrði með réttum dómi. — Þorvarður hefir þá dáið utanlands

annaðhvort við enda ársins 1512, eða snemma 1513, því þá í

aprílmánuði gjöröi konungur Vigfús bróður hans að lögmanni

sunnan ogaustan.
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systir haus lítt; stóð í þrætu þeirri 1514, og til þess Grímur'

og þau sættust 1515 á alþingi, fyrir milligöngu biskupanna

Stepliáns og Gottskálks, Narfa ábóta á Helgafolli, Árna ábóta

í Veri, síra ' Ögmundar Pálssonar á Breiðabólsstað, síra Einars

Snorrasonar á Staðastað- og margra annara bæði lærðra og

leikra. Skyldu hvorirtveggja alsáttir um allan hugmóð, heim-

sóknir og fjárupptektir, þar með lögðu þau systkin Vigfús og

Hólmfríður aptiir Grími og sonum hans Möðruvelli og Silfra-

staði, og alla þá peninga, er í Eyjaíirði lágu og fyrir norðan,

sem þau höfðu tekið eptir réttarbót Hákonar konungs og þar-

raeð fyrir sunnan jarðirnar Kirkjuvog, Kotvog, Merkines, Sand-

gerði og Straum til æfinlegrar eignar, en þau systkin skyldu

halda jörðunum Engey, Laugarnesi, Kalmanstjörn og Kirkju-

höfn. í^etta varð endir Möðruvallamála: síðan heíir eigi dæmt

verið nokkuð áríöandi eptir Möðruvallaréttarbót. (t>ó mest af

þessu finnist í árbókunum, er það hér ritað til að fá Möðru-

vallamál samanhangandi.)

Strax og Páll Brandsson dó, tók Grímur Möðruvelli, hann

gjörðist ogumboðsmaður Finnboga lögmanns, og voru þeir jafnan

góðir vinir. En þá er Finnbogi slej^i^ti hálfri sýslunni, gjörðist

Grímur þar konungs umboðsmaður 1511, því svo kallast hann

í d(5mi þeim, er hann lét ganga 1511, mánudaginn næsta ept-

ir Hallvarðarmessu á Helgastöðum í Reykjadal, þá er hann

uefndi í dóm Magniis Þorkelsson, Jón Þorsteinsson og 5 aðra,

um ákæru Péturs Tómassonar til Kolbeins Halldórssonar, áhrær-

andi 12 fullréttisorð og 6 hálfréttisorð, og um hest, er Pétur

hafði gripið fyrir Kolbeini. 1512, föstudaginn næstan eptir

Dýradag, á Helgastöðum lætur hann ganga 12 manna dóm

millum Ásmundar Sturlusonar og ^orleifs porleifssonar, um arf

þann, er fallið haföi í garð Ásmundar og Kristínar konu hans

cptir Ólöfu Halldórsdóttur. Grímur hjelt umboðsmenn, sem þá

1) Þorleifur tók þátt í sættinni með föður sínum Grími.

2) Fyrir utan þessa voru enn við sættina síra Jón Arason

(o: er seinna varð biskup), síra Pétur Pálsson, Jón Magnússon

(á Svalbarða), Brandur Einarsson, Grímur Jónsson (á Ökrum),

Einar Einarsson, Snjólfur liafnsson (o: án efa Snjólfur son

liafus lögmanns Brandssonar) og Jón Olafsson.

4*
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var títt, meðal þeiira var Benedikt soniir hans og Sannundiir

Símonarson. Hvað lengi Grímur hefur haft sýsluvöld í Inngeyjar-

þingi, er mjér dulið, en frá sysluvöldum var liann víst 1514, þó

finnst ritað, að hann hafi verið syslumaður fiam yfir 1515.

Grímur var maður stórauðugur og dó á Möðruvöllum 1526, hvar

hann hafði lengst búið. Sýnist sem Helga kona hans hafi

verið dáin á undan honum, því eigi getur hennar í skiptabréfi

eptir Grím. Grímur erfði eigi Pál föður sinn, þar hann var

óskilgetinn, en hélt fé föður síns undir sonu sína skilgetna

J>orleif og Benedikt, og hefur því ekki til þeirra útsvarað, því

við skipti eptir Grím 1527 (sjá það skiptabrjef við Vaðlaþing)

reiknast fé Páls bónda Brandssonar 21 hndr. hundraða í jörð-

um* og 5 hndr. hundraða í lausafé, sem þeim þá fæddu

Gríms Pálssonar sonum, porleifi og Benedikt tilféllu, sem sje

hvorum 13 hndr. hundraða^. Benidikt dó, sem áður er sagt,

án þess að eptir láta sjer skilgetið afkvæmi, erfði því faðir hans

téð 13 hndr. hundraða^, en af óskiptu var tekið það, er porleif-

ur erfði eptir Pál afa sinn, 13 hndr. hundraða^ en hinum 13

hndr. hundraða^ var þá skipt millum barna Gríms^, varð bróð-

urhlutinn þar af 3 hndi-. hundraða og 85 hndr. og 3 ærgildi,

en hverri systur skiptust þá 1 hndr. hundraða 102 hndr. og

5 ærgildi; voru því ójöfn skiptin, að systurnar höfðu áður

meira úttekið en helming móti bræðrunura. En Ijóst er, að

í^orleifur hefir í arfa fengið meir en 16 hndr. hundraða. Hefir

í^orleifur átt meira fé en 20 hndr. hundraða, sem sjá má af

skiptabréfi eptir hann (sjá Vaðlaþing). Grímur Pálsson var

mikill höfðingi, sem fiiðir hans, en eg meina, að hann eigi

hafi haldið utan hálft Pingcyjarþing, og óvíst, hvort hann hafi

annað verið, on umboösmaður Finnboga lögmanns um hríð í

hálfri sýslunni til 1514 eða lítið lengur.

1) Og 80 hndr. betur (sjá skiptabrefið).

2) Og 40 hndr. betur.

3) Og 40 hndr.

4) Og 40 hndr.

5) Og 40 hndr.

6) Tveggja ?ona og þriggja dætra skilgetinna.



53

Sæiiiuiulur Síraonarson.

Fnðir: Símon bóndi í Leyningi*.

Módir: Þóriinn Einarsdóttir.

Kona: Giiðrún Einarsdóttir, systir Orms Einarssonar- (segir

Björn á Skarðsá).

Börn: 1. Síra Jdn Særaundsson, vígður að Felli í Sléttuhlíð

1551, en hélt Kvíabekk frá 1570—1586.

2. Kár, er átti 16 börn, er úr barnæsku komust, einn

hans sona var síra Sæmundur Kársson, er hélt

Glaumbæjarstað í 44 ár.

1508 er Sæmundur umboðsmaður Finnboga í [>ingeyjar-

þingi og tekur handaband af Magnúsi Hallssyni, að Bessi

Þorláksson'^ skyldi kvittur um vígsbætur eptir Hall heitinn

Magnússon, og meðkenndist Magnús að hafa meðtekið alla þá

peninga, er Þorlákur Þorsteinsson »hefði í k)fann ]agt» um

gieiudar vígsbæfcur. 1524 mun Sæmundur hafa haft hálft f*ingeyj-

arþing, því hann ei- sagður að hafa nefnt ár konungssýslu, þá

er hann lét 12 manna dóm ganga á Helgastöðum um ákæru

þá, er nefndur Sæmundur hafði til Bergs Runólfssonar í um-

boði Ásgeirs Hallssonar, aö nefndur Bergur hefði að sér tekið

fé og poninga, er átt hefði síra Jón Andrésson. Var Bergi

eða Nikulási syni hans dæmdur allur arfur eptir móðurföður

sinn Jón prest Andrésson, en tilkall Ásgríms vegna konu

sinnar, Steinunnar Andrésdóttur, var dæmt ógilt og ónýtt.

{>or.steiuu FiuuboiS?ason.

Fadir: Finnbogi lögmaður (sjá að framan).

1) Símon þessi var Þorsteinsson og lögréttumaður í Vaðla-

þingi á dögum Einars Brynjólfssonar á Espihóli, en faðir hans

var f>nrsteinn Brandssnn og móðir Guðrún Símonardóttir; hafði

hún erft Skarð í Fnjóskadal optir föður sinn, en Þorsteinn

seldi það 1464 fyrir aöra fasteign.

2) Her er átt við Orm á Seltjarnarnesi eða í Reykjavík.

3) Bessi þessi poiláksson var faöir Árna Bessasonar, er fell

á Sveinsstaðafundi, en faðir hans heíir víst verið Þorlákur

['nrsteinsson, sem her er nefndur, og vígsbæturnar greiddi fyrir

hann : Pnrláks Porsteinssonar hefir hér fyr verið getið.
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Mndir: Málmfríður Torfadóttir, riddara Arasonar.

Kotin : Sesselja dóttiv Torfa sýslumanns í Klofa, Jónssonar

sýslumanns Olafssonar, Loptssonai' líka, Guttormsson-

ar, (sjá Árnesþing). Þau Porsteinn og Sesselja giptust

1505, taldi Þorsteinn ser til giptingar 4 hndr. hundr-

aða, en Sesselju voru talin 2 hndr. hundraða; þau

Porsteinn bjuggu fyrst í Keykjahlíð. Börn:

A. Vigfús sýslumaður (sjá hér síðar).

B. Nikulás klausturhaldari á Munkaþverá átli fyr Sig-

ríði Einarsdóttur lögsagnara á Espihóli Brynjídfs-

sonar (sjá Vaðlaþing). Börn :

1. Katrín' Nikulásdóttir átti fyrst hiuiibarn með

Guðmundi IlluL'asyni. giptist síðan Sigurði

Jónssyni halta í Lóni.

1) í^ótt í ættartölura standi svona, að maðui- Kairínar hafi

verið Sigurður Jónsson halti 1 Lóni, þá er það eigi með öllu

rétt, því þessi Sigurður Jónsson halti, maður hennar, var skóla-

meistari fyrst á Hólum og svo í Skálholti, en varð h'kþrár, og

íiutti sig noröur að Hóli í Kinn, og dó þar. Katrin giptist þá

aptur Kolbeini Jónssyni frá Svalbarði, og bjuggu þau í Lóni

vestra. Ár 1619 í Lóni fyrir Snæfellsjökli seldi Kolbeinn Jóns-

son og kona hans Katrín Kikulásdóttir Pétri rálssyni frá

Staðarhóli Hól og Garðshorn í Kinn, vísaði hún til bréfa fyrir

jörðum þessum undir varðveizlu Jóns bónda Einarssonar í Ból-

staðarhlíð, en hann átti Solveigu systur hennar, sem fyr er

sagt. Magnús í Ögri kallar Kolbein bróður sinn Kolbein Klakk

í vísunni, er hann gjörði um þá bræður:

"Sigurður, Jón og Kolbeinn Khikkur,

kenni' eg gjörha hann Manga,

og þótt hann Páll sé augnaskakkur,

allir kunna að ganga".

En Kolbeinn hefir sjálfsagt verið laungniinn og yngstur þeirra

bræðra, því Magnús telur hann eigi í dómi sínum um fram-

færshi Finnu ívarsdóttur meðal þeirra bræðra, er aif hefðu

átt að taka eptir hana, ef hún hefði átt nokkuð iil, heldur að

eins sig, og þá bræður sína, Pál, Jón og Sigurð.
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2. Einar Nikulásson átti Kristínu* dóttur síra Jóns

Loptssonar, Péturssonar, Loptssonar, Ormsson-

ar, Loptssoníir ríka ; börn

:

aa. Jön í Hafrafellstungu átti Guðrúnu Jóns-

dóttur^ frá Draflastöðum og Stóruboig,

Jónssonar Kolls frá Draflastöðum; þeirra

börn :

1. Síra Þórarinn á Hrafnagili.

2. Ól(if átti síra Eirík á Kirkjubæ, frá þeim

systkinum eru ættir^.

bb. Nikulás Eiiiarsson fyr á Héðinshöfða svo

í Koykjahlíð, átti fyr Pórdísi Jónsdóttur

Illugasonar lögsagnara; þeirra börn:

1. Síra Einar á Skinnastöðum 1G62, dó

1699, giptur, átti börn.

2. Guðknf átti síra porvakl á Hrafnagili

og börn.

'ó. Porbjörg átti síra Guðmund Ketilsson.

4. Guðrún átti síra Jón Tómasson^

5. Jón lögréttumaður, barnhius.

6. Kagnheiður.

7. Steinunn.

1) Á að vera Kristrúnu.

2) Jón á Draflastöðum var son Jóns Glókolls á Draflastöð-

um og Einarsstöðum, Ormssonar á Draflastöðum. Jónssonar

Kolls á Draflastöðum, Oddssonar á Hvoli i Saurbæ vestra,

Péturssonar. Vermundur prestiir Oddsson vitnaði 1496 um
frásögn Jóns Oddssonar, er kallaður var KoUur, eptir föður

hans, Odd Péíursson, um landamerki millum Holts og Brunn-

ár í Saurbæ ; af þessu má sjá, að Jón KoUur Oddsson og Ein-

ar Oddsson, er Geitaskarðsættin gamla var frá, hafa verið

bræður, sjá tímarit mitt.

.3) Enn var dóttir Jíins Einarssonar, laungetin, Steinvör; hún

átti síra Hallgrím prest í Mývatnsþingum, son Guðmundar á

Laugum Jónssonar.

4) Síra Jón Olafsson á Hálsi, maður Guðrúnar, var bróðir

síra Þorvaldar á Hrafnagili, er átti GuðJeifu, systur Guðrúnar.
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8. Valgerður.

9. Solveig.

Alls átti Nikulás raeð í^órdísi 15 börn.

Seinni kona Nikulásar Einarssonar var

Helga Árnadóttir sýslumanns Magnússonar

á Eyðum
;

þeirra börn

:

1. Gísli á Kangá lögréttumaður, giptist, átti

börn.

2. Árni giptist og átti börn.

3. Jjórdís giptist og átti börn.

4. Jón lögréttumaður átti launbörn.

Laundóttir Nikulásar Einarssouar var

5. Ólöf, sem átti Jón Illugason'.

Téður Nikulás var merkisbóndi og auðugur.

cc. Hallgrímur Einarsson átti Solveigu Guð-

mundsdóttur Illugasonar; þeirra börn:

1. porgrímur.

2. Sigríður.

3. Steinvör^.

dd. Sigríður Einarsd(5ttir átti sírn Jón Runólfs-

son á Skeggjastöðum, svo 1627 í Þistilfirði,

dó 1671. Börn:

1. Síra I^orsteinn, vígður 1650 til kapelláns

til föður síns, svo á Eyðiim 1671 ; var

19 vetur heyrari á Hólum, svo skóla-

haldari hjá Magnúsi lögmanni á ]\Iunka-

þverá, dó 1699, átti Guðrúnu Magnús-

dóttur^.

2. Runólfur, rektor á Hólura, svo utanlands,

hálærður, dó þar í pestinni 1654.

3. Stoinvör, átti síra Þorstein Ilhigason á

1) Jón þessi var sonur síra Illuga í Húsavík Björnssonar.

2) Margrét var enn dóttir Hallgríms, hana átti f*orgrímui- i

Krossavík, son Guðmundar í Laugura Júnssonar; er Guðmund-

ar áður getið.

3) Guðrún var dóttir síra Magnúsai- Jónssonar ú Mælifelli

og Ingunnar Skúladúttur, systiir Porláks líiskup^s.
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VöUiim í Svarfaðardal ; þeirra dóttir

Kristín', som átti Ari frá Sökku, þeirra

dóttir Hólmfríður, móðir Guðrúnar-, móð-

ur Gottskálks, föður hins fræga mynda-

smiðs Bertels Thoivaldsens.

ee. Kristín Einarsdóttir^ átti Grím Jónsson á

Lundi í Fnjuskadal og var hans seinni kona.

Börn

:

1. Síra Jón á Hjaltabakka 1668, dó 1723, átti

Sigríði Jónsdóttur Sigfússonar* og börn.

2. Pórey, átti Björn lögrutiumann Hallsson

og börn.

3. Ilhigi kigréttumaður á Veisu, tvígiptur,

átti börn.

4. Kairín átti porstein Símonarson og börn.

5. Jón átti Henlísi^ Vigfúsdóttur Friðriks-

sonar og börn.

1) Kristrún víst réttara.

2) Guðriin var laundúttir Hólmfríðar, og var faðir hennar

Ásgrímur Einarsson á Hraunum í Fljóium, maður Húlmfríðar

var Þoilákur Maikússon á Sjávarborg.

3) P]ins og hér er sagt, var Kristín seinni kona Gríms á

Lundi, hann bjú og á Veisu, en Grímur var bróðir í hið

minnsta samfeðra Guðrúnar, konu Jóns í Hafiafellsiungu Ein-

arssonar Nikulássonar, sjá hér að framan : en fyrri kona Gríms

var pórný Jónsdóttir frá Snartastöðum í Niipasveit, og þcirra

son var síra Jón á Hjaltabakka, Jón annar, Illugi faðir síra

Grímólfs í Ghxumbæ, Sæmundur, og dætur: MáhTifríður, Ingi-

björg, Pórunn og Hildur.

4) Faöir Sigríðar, konu síra Jóns Grímssonar, var síra Jón

Egilsson á Vidlum.

5) Herdís, kona Jóns þessa, var sysiir Ingibjargar, er síra

Hallur Eiríksson í Höfða átii, Sesselju, konu Jóns porleifsson-

ar á Ketilsstöðum eysira, og Pórarins klausturhaklara í Greni-

vik; Friðrik, faöir Vigfúsar var kaupraaður í Húsavík, danskur

að kyni og kominn af góðum ættum, en kvæntisi her á landi

íslenzkri stúlku.
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íí. Giiðrún Einarsdóttir átti Jón .lónsson, hróð-

ur Gríms, þeirra dóttir Pórtlís.

gg. Guðlaug' átti Pórð sýslumann Hinriksson,

barnlaus.

Ólöf Nikulásdóttir átti fyr fJirík á Eyvindar-

múla son Eyjólfs í Dal og Helgu Jónsdóttur

biskups Arasonar. Börn

:

na. IMagnús á Kirkjubæ og Höfðabrekkn átti

Kristínu dóttur Arna prófasts í Holti undir

Eyjafjölliim, Gíslasonar biskiips J(inssonar;

b(')rn

:

1. Vígfús á Kirkjulæk átti Jdrunni Giið-

munJsdftttur og l)örn.

2. íslcifur á Höfðabrekku, tvígiptur, átti

börn.

3. Hallgrímur giptist, átti börn.

bb. Eyjólfur á Eyvindarmúla í Fljólshlíð átti

Pórdísi Eyjólfsdóttur sýslumanns Halblórs-

sonar; börn:

1. J()n á Eyvindarniúla, giptist og átti börn.

2. SolYíHg átti Árna Magnússon á Heylæk

og böin.

8. Sigríður Eyjólfsdóttir.

cc. Ingibjörg Eiríksd(ittir átti síra Odd Stefáns-

sun í Gaulverjabæ; hann var ofticíalis, og.

í 51 ár prestur, dó 1 G42 ; börn

:

1. Síra Sigfi'is í Gaulverjabæ, dó 1650, átti

Katrínu Gísladóttur og börn.

2. Síra Sigurður í Arnarbæli 20 ár, dó

1641, var tvígiptur og átti börn.

.3. Nikulás í Sauðholti í Holtum, giptist,

var barnlaus.

4. Porgerður átli Jóii Arnorsson Jónssonar

og börn.

Seinni maður Olafar Jón, kallaður Griiuson,

í Skál á Síðu, g(')ður bóndi: þeirra börn:

1) Snmír nefna hana Þorlaugu.
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dil. Eiríkur á Kirkjub.T í Fljótshlíð átti Holgu

(lóttur síra Stofáns í Odda Gíslasonar; böm:

1. Helga átti Sigmund Guðmundsson og

börn

:

2. Solveig barnsmóðir Bjarna Eiríkssonar.

3. Guðrún átti síra Sigurð Jónsson í Ey-

vindarhólum og börn.

4. Olöf átti síra Bjarna Svoinsson í Meðal-

landi og börn.

5. Emerentíana átti Odd bómla Bjarnason

og barn.

4. Solveig Nikulásdóttir átti fyr Eirík á Stóruborg

EgiLsson' fiá Goitisskarði ; hann var kvenna-

maður mikill og tók fiam hjá Solveigu, er

bjargaði manni sínum eptir mætti. Jón lög-

maður Jónsson bjargaði honum og seldi |)á

Eiríkur J(»ui St(5ruborg og íiutti að Núpi, hv;ir

hann loks varð uuíiir heystabba. Börn Solvcjigar

og Eiríks:

aa. Jón á Núpi átti Halldóru dóttur síra Bjarna

á Grenjaðaistað Gamalíelssonar prcsts. Jón

átti 5 börn áður en haun giptist; seinna

átti hann Sesselju Grímsd(5ttur, en ekki

börn með henni. Son J(jns og Halldíh'u var

Eiríkur á Núpi, átti Máhnfríði Jcinsdíittur

og b()rn-.

bl). Helga.

cc. Sesselja.

dd. Guðmundur-'.

1) Fnðir fjgils var J(in svslumaður á Geitaskarði Einarsson

Oddssonar á Hvoli í Saurba^ r(~-turssonar, sjá hér aö framan, og

tímarit mitt 1. V>, bls. 14.; en móöir EgiJs var Kristín d()ttir

Gottskálks biskups grimma ; var Einar seinni maður liennar,

en Porvarður lögmaðui- Erlendsson fyrri maður.

2) Á meðal þeirra voru þau Petur og Málmfríðin-, sem nefnd

eru í tímariti mínu 1. B. bls. 20.

3) Aðrir telja börn líiríks, auk Jiuis, Guðmund, Gísla og Helgu.
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Solveig varð svo seinni kona Jóns Einarssonar

á Gunnsteinsstöðum^

5. Hallgrímur Nikulásson, okki heppinn maður í

fjársökum ; liann S(')tti um Munkaþverárklaustur

eptir föður sinn 1597, en fékk eigi, því íleiri

buðu hærri k^igu; hann drukkuaði í Mývatni.

6. Þorsteinn, barnlaus^.

7. Grímur átti Guðrúnu' dóttur síra Jóns Lopts-

sonar.

8. Guðmundur bjó á Laxamýri, átti Ingibjörgu

Björnsdúttur porvaldssonar, systur Valgerðar,

er átti Benedikt ríki sýshmiaður (sjá Vaðla- og

Húnaþing); börn:

aa. Jón bundi á Laxamyri : hans börn

:

1. f>órður* á Laxamýri, átti Guðrúnu Sig-

urðardúttur Björnssonar frá Munkaþverá

og börn.

2. Valgerður á Reykjarhóh.

3. porsteinn.

bb. Herdís átti Sigurð á Bjarnastöðum á Höfða-

strönd^; börn:

1. Magnús skáhl í Hvammi í Hörgárdal

átti l^órunni Svanborgardóttur : börn:

a. Síra Þórarinn á Grund^,

^. Ásgrímur skáhL

1) Seinni maður Solveigar var Jón Einarsson í Bólstaðar-

hh'ð, sjá hér að framan.

2) Sumir telja son hans Nikulás.

?>) Sumir nefna hana Giiðnvju.

4) pórður, maður þessarar Guörúnar Sigurðard<)ttur, er af

Jóni Magnússyni, bróður Arna, talinn son Jóns Guðmundsson-

ar frá Laugum, og er þaö víst rétt, sjá tímarit mitt 4. B.

bls. 2—4.

5) Aðrir segja, að hann hafi búiö á Dálkstöðum á Sval-

barðsströud.

6) Síra Þ(')raiinn IMagnússon á Grund, er ekki nefndur í

prestatalinu, og cg heh hvergi séð hann nefndan, og held því
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cc. Sigfús' prestur á í>órocldsstað í Kiiin 1554,

dó 1595, gáfiimaður og skáld; hans börn:

1. Síra Magnús, handskrifari Guðbrandar

biskups, gáfumaður, skáld og söngmaður

mikil] og góður kennimaður, vígður 19

vetra til kírkjuprcsts á Hólum 1607, fékk

Höskuldsstaði 1632, dó 1663.

2. Helga átti síra Árna í Garði 1585 fram

yfir 1612 og börn.

3. Jón á Urðum átti Bergljótu Jönsdóttur

og börn.

dd. Síra Ólafur''^ skáld á Sauðanesi 1571, dó

1609; hans fyrri kona var Ólöf dóttir síra

Magnúsar Eiuarssonar í Eyjafirði; þeirra

bðrn

:

1. Síra Magnús á Sauðauesi 1609 um 20 ár.

2. Síra Ketill á Kálfafellsstað um 34 ár, dó

1634, átti Önnu Einarsdóttur prests frá

Eydölum og mörg börn.

3. Síra Guðmundur í Einholti lifði 1651

eða k'ngur, giptist og átti böru.

4. Síra Hallgrímur á Hofi á Skagaströnd

;

af honum er komið fátækt fólk.

að þetta sé skakkt; þar á móti hét systir Ásgríms skálds

J>úra eða I^órunn, var maður liennar síia Jón, kirkjuprestur á

Hólum, þeirra son Tómas, faðir Guðninar, seinni konu Jóns

Jónssonar a Melum í Hrútafirði, Auðunssonar; brúðir Guðrún-

ar hét Arngrímur Tómasson, lögréttumaður í Borgarsveit í

Skagafirði, og er hans getið 1732.

1) Pótt síra Sigfús Guðmundsson á Þóioddsstað sé í sum-

um ættartölum, sem her, talinn son Guðmundar Nikulássonar,

þá verður það að vera skakkt, því síra Sigfús lifði fyr, en

að það geti verið.

2) l^að er eins um síra Olaf á Sauðanesi, sem síra Sigfús,

að hann getur varla tínaans vegna verið son Guðmundar Nik-

ulássonar, enda var faðir síra Olafs bóndi á Svalbarðsströnd,

en Guðmundur Nikulásson á að hafa búið á Laxamýri.
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5. Síra Jón Ólafsson í Öræfum,

6. Síra Sigurður eða Sigfús á Refstað.

7. Guðlaiig, snm átti Jón Þórarinsson frá

Skiunastöðum og börn mörg.

8. Ásmundur.

9. Ragnhildur.

10. Ingibjörg.

ee. Ingiríður Guðmundsdóttir' átti fyr Jón

f>órðarson á Tindum; börn:

1. Síra Póröur í Garpsdal átti fyrst laun-

son, sem hét Bjarni, giptist síðan 1644

Kristínu Einarsdóttur prests GuðmunJs-

sonar, dó 1662.

2. Margrét Jónsdóttir, kona Ara, on múðii-

Steinunnar, sem átti Gísla Bjarnason

frá Hvoli.

3. Ingibjorg''^ átti ÍJÓrarinn á Melum á

Skarðsströnd ; þeirra börn:

a. Ari átti Katrínu Þórðardóttur i'et-

urssonar og börn.

b. Guömuniiur á Melum átti Jjorbjörgu

dótt.ur pórðar í Tjaldanesi Péturs-

snnar, pórðarsonar, Oimssonar, Sig-

urðssonar, Narfasonar á Naifeyii ; Por-

björg var systir Katrínar konu Ara;

þeirra synir:

a. Jón hái giptist og átti böin.

ji. Pétur í Dagverðarnesi giptist og

átti börn.

c. Arnþrúður átti Einar son Einars í

1) t'að er án efa óvíst, hvort Ingiríður Guðmundsdóttir,

kona Jóns Púiðarsonar á Tindum, hati veriö dóttir þcssa

Guðmundar,

2) Ingibjörg, kona Pórarins á Melum, telst annarstaðar

dóttir Nikidásar Þorsteinssonar, en það virðist líkara, að hún

hati verið systir áðurnefndrar Ingiríöar Guðmundsdóttur.
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Ásgarði Teitssonar sainastaðar, Eiríks-

sonar |»ar og : þeirra böin

:

a. Guðrún átti fyr Eirík St(>ind(5rs-

son, barnlaiis, svo Stcinólf Árna-

son Gíslasonar á Staðarfelli
;

{leiiia

dóttir |>óra átti Sighvat Teitsson

í Öxney og mörg börn.

fj.
Jón skáld og smiðiir á Skarðs-

strönd, faðir Jóns og Ögmundar

bcinda í Arnarbæli.

Nikulás klausturhaMari Þoisteinsson átti seinna

Sigríði Sigurðardóttur, cr Ólafur biskup Hjaltason

fyr hafði átt; rita sumir, að biskup hafi gipzt

henni, þá er hann kom úr siglingu 1553. Sigríður

tók fram hjá Ólafi Ijiskupi með Bjarna Stuilusyni',

og kvað biskup ckki verða sér að manni, og .sk-ildu

þau. Kitað er, að Ohifur biskup í utanferð sinni

(líkast til I54íj) hali orðiö kunnugur kvennraanni

utanlands og lofað hcnui ciginorði, cn brugðið því

upp seinna, hafi hún þá fcngið af tjölkyngismanni

aö gjöra honuuj glettingar, svo að hann hafi feng-

ið lífsýki, sem þjáði hann þaðan í frá til hans

dauða- ; einnig hafði hann orðið ónýtur til kvenna.

Olafur biskup var ckki hálærður, en samt mjög

nýtur biskup á þcirri ukl, að koma á nýju siðun-

um, cr hann átti mjög örðugt með, sökum þrá-

kclkiii ahhaöra og óupplýslra nninna, er nijíjg fast

hcngu við páfavillu; sjálfur var hann g(5ðmcnni og

(íágengur og réttvís; ekki var hann Qárgæzhimaður.

Haiin lét prcnla nokkrar bækur til efiingar hinum

1) Sturla, faðir Bjarna, var aunáJaður góður smiður, og því

kallaður Smíðasturla.

2) Það eru til vitnisburðarbréf forn, er sanna, að biskup hafi

|ijáðst af syki þessari : bann hufði og meiðst mjög, er J(jn

biskup Aiason lét draga hann út úr Laufásskirkju. Ólafur

lúskup og Sigríður áttu saman nokkur börn, eitt þeirra var

síra Hjalti á Fagranesi.
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nýja sið, oíí' hniul með hæglæti ísinn fyrir optir-

mann sinn, hinn miivhi, on ráðríka Giiðbrancl biskiip.

Sigríður kom sér seinna við Nikulás khiustiirhahl-

ara, svo hann giptist honni: eigi or getið baina

þeiira að nafni, þó segja nokkrir, að þaii haíi átt

afkvæmi. NikuUís var mikill höfðingi og auðugur,

hann varð maður gamall og tjáist hafa dáið 1596.

Fjölmennar ættir erii frá honum komnar, bæði

mikilmenni og vesalmenui, og margt þar af er

barnafólk. Nikulás bjó um hríð í Hafrafellstungu

lénalaus, en var vel auðugur, eins og áður segir.

Meðal anuars hafði haun ásamt Vigfúsi sýslumanni

bróður sínum erft eptir Porstein föður sinn miklar

breunistcinsnámur, er konungur vildi eignast. Fór

því höfuðsmaðurinn Páll Stígsson norður og keypti

af þeim Þorsteinssonum allan brennistein í Fremri-
námum, Hlíðarnámum og Kröflu, konungs-

ins vegna; veitti hann þá Nikulási Munkaþverár-

klaustur fyrir árlegt afgjald 80 rd. species með

gjörningsbréfi, dagsettu 15. ágúst 1563 í Eyjalirði;

skyldi Nikulás hafa téð klaustuis-afgjald í 4 ár.

fyrir sinn hluta í námunum, en síðan fyrir venju-

legt afgjald; 13. apríl 1565 fekk hann Flateyjar-

umboö fyrir 10 rd. afgjald, en það leni hafði áður

haft Magnús sýslumaður Jónsson frá Svalbarði, er

þá var kominn vestur til tengdaföður síns. Síra

Halldór Benediktsson hafði næst áður haldið

Munkaþverárkhiustur, því eptir skipun höfuðsmanns

Páls Stígssonar tekur Óhifur biskup Hjaltason

reikning af síra Halldóri Benediktssyni um þá pen-

inga, sem Nikulás Þorsteinssou þóttist vera van-

haldiun af, vegna Munkaþverárklausturs. Hafði því

síra Halldúr áður klaustrið og átti að svara pen-

ingum þess eptir Grím heitinn í^orleifsson, sem dó

1560; framfór sá reikningur á Greujaðarstað með

ráði síra Sigurðar Jónssonar og síra llluga Guð-

mundssonar, er ásamt biskupi undirskiifuðu. Niku-

lás hélt klaustrinu þar til haun dó. Par eptir
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hækkaði klaustiirs afgjaldið, svo það um 1607 var

160 ríkisdalir.

C. Torfi Þorsteinsson Finnbogasonar átti Guðrúnu

Magnúsdóttur systur Hails skálds. Torfi druklaiaði

í Laxá í Aðaldal, þá er hann reið frá veizlu á

Grenjaðarstað.

D. Úlfheiður Þorsteinsdóttir átti Árna Brandsson'.

Börn

:

1. Eiríkur sýslumaður í Múlasýslu.

2. Guðrún átti Erlend Hjaltason á Borg undir

EjjafjöJlum.

3. Guðlaug átti Pdrð Björnsson á Eyvindará

austur.

4. Holga átti Jón Bjöinsson á Egilsstööum, barn-

laus.

5. Ingibjörg átti síra Þorvarð Magnússon og börn.

E. Guðríður átti Bjarna sýslumann Erlendsson á

Ketilsstöðum.

F. Póra átti Markús á Víðivöllum í Fljótsdal, þeirra

dóttir var Ingibjörg móðir Brynjólfs á Höskulds-

stöðura eystra, hans dúttir var Katrín móðir Bessa

sýslumanns-.

Þorsteinn Finnbogason mannaðist vel og gjörðist umboðs-

rnaður föður síns. 1506 ákærði hann Glaumbæjar-Teit í um-
boði Finnboga lögmanns föður síns um peninga, er Eiríkur

1) Brandur, faðir Arna, var Brandur príor Rafnsson. Á
meðal barna Arna og Úlfheiðar er enn talin pórdís, kona síra

Sigurðar Árnasonar á Skorrastað, er dó um 1600, þeirra son

síra Árni, hans son síra Sigurður, er dó 1669, hans son síra

Arni, er prestur var í 55 ár og dó 1724; allir þessir langfeðg-

ar voru prestar á Skorrastað.

2) Enn voru 2 Kristínar dætur Þorsteins Finnbogasonar,

þær giptust báðar, en menn geta nú eigi rakið ættir frá þeim ;

önnur þeirra átti Brynjólf nokkurn, þau dóu bæði með 3 börn-

um sínum í stórhríð í tjaldi sínu fyrir utan Skörð í Keldu-

hverfi.

5
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Loptsson' og Bjarni Ivarsson, bójidi Sopliíu Loptsdóttur, heíði

átt ; hefði Þorleifur faðir Teits þá í óleyíi burt flutt frá Grund

:

þoir hefðu tilheyrt Svoini Sumarliðasyni og hans orfingja Finn-

boga lögmanni. 1507 iinimtudaginn næstan fyrir visitationem

beatæ virginis voitir Vigfús hirðstjóri Erlendsson honum

Vaðlaþing allt, en eg efast ura, að hann hafi haft það allt

lengur en til 1508, þá Vigfús hirðstjóri liefir veitt Jóni As-

geirssyni það (eg meina hálft) ; óvíst er, hvað lengi Þorsteinn

hefir hér (o: í Þingeyjarþingi) haft völd, þó eg meini, að það

hafi verið til 1544 yfir hálfri sýslunni eða ef til viU lengur;

þó er það óvíst. 1514 var Auðunn Sigurðsson og aðrir 4

menn í dóm nefndir af porsteini Finnbogasyni, konungs um-

boðsmanni í Þingoyjarþingi, fimmtudaginn næstau fyrir Mar-

teinsmessu að Ljósavatni í Báröardal um veturinn; var Bessi

1) Eiríkur hafði haft umboð Sophíu, meðan hún var í ó-

megð hjá Olöfu systur sinni, en Bjarna, fyrra manni Sophíu,

þótti að Eiríkur eigi hefði staðið tilhlýðileg skil á arfi henuar,

og að nokkuð af fo honnar hofði runnið inn til hans. Sökum

þessa hafði hann og Porleifur, sonur Sophíu, gjört Qárupptektir

á Grund hjá Eiríki eða afkomendum hans, sjálfsagt sinn á

hverjuni tíma, en skaðabætur fyrir þetta áloit Finnbogi lög-

maður að sér, sem erfingja Guðríðai- dóttur sinnar og konu

Svoins, sonarsonar Eiríks, ba^ri af Teiti porleifssyni, og síra

Arna bróður Teits, að því leyti þoir orft höfðu föður þeirra

porleif. Sú var önnur sök, er Þorsteinn kærði Tcit fyrir, að

Narfi Sigurðsson, som fyr er getið, haföi fengið Finnboga

lögmanni og Teiti jarðirnar Lækjamót og báðar Ásgeirsárnar,

ásamt 4 smájörðum á Ströndum, Krossnesi, Melum, Norður-

firði og Seljanesi, fyrir þann mismun á fjárskakka, er þeir

bræður Arni, Sigurður og Teitur forloifssynir höfðu fengið í

arfskipti við Orm Bjarnason eptir Sophíu Loptsdóttur, föður-

múður þoina, on Toitur hafði tokið til sín jarðirnar og eigi

látið Finnboga hafa nokkuð eptir þær. Allan þann rott, er

Finnboga bar gegn Teiti út af þessu hvorutveggja, keypti I>or-

steinn af föður sínum, og var hann búinn að því, áður en

hann stefndi Teiti þar um ; hann kærði því mál þetta fyrir

sjálfan sig, en eigi í umboði föður síns.
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Porláksson, banamaður Halls Magnússonar, dæmdur lögráðandi

alls síns fjár, eptir dómsbréfi Finnboga lögmanns og konungs

landsvistarbréfi. — í*etta ár 1514 selur Porsteinn Finnbogason

Jóni Ásgrímssyni Hvamm á Gálmarströnd, Haga á Árskógs-

strönd og Einarsstaði í Kræklingahlíð fyrir Breiðumýri í

Reykjadal, Voga og Haganes við Mývatn; Sigurður bróðir I*or-

steins samþykkti söluna. Vottar: Sigurður Finnbogason, Ormur

Sturluson, á Espihóli í Eyjafirði þriðjudaginn næstan fyrir upp-

stigningardag. 1517 föstudaginn næsta eptir dýradag í Eeykja-

hlíð undirskrifar J->orsteinn gjafabréf Þorvarðar Guðmundssonar,

þá er hann gaf Sigurði Finnbogasyni og konu hans Margréti

Porvarðardóttur Egilsstaði í Fljótsdal og Vallaness kirkjusókn

tii fulkar próventu með sér og konu sinni Guðlaugu Tómas-

dóttur. í*etta ár var hann og í Leiðarhólras samþj'kkt. 1527

var hann í dómi Rafns yfir Glaumbæjar-Teiti. Víst hefir f>or-

steinn haldið sýsluna lengi, því þótt Jón biskup Arason kallist

konungs umboðsmaður í Pingeyjarþingi í makaskiptabréfi því,

er gjört var í Miklagarði í Eyjafirði sunnudaginn næsta fyrir

Luc. evang. 1535, þá er hann fékk Bessa Porlákssyui 5 jarðir

í Lundarbrekku kirkjusókn og 3 aðrar, sína í hverjum stað,

fyrir hálfa Ánastaði, hálft Skarð og 5 hndr. í Kárastöðum á

Vatnsuesi, samt hálft Samtún í Kræklingahlíð, þá hefir það

verið, er biskupar höfðu hér hirðstjóra embætti, er eigi stóð

lengi, og er líkast, að Porsteinn samt hafi vorið fyrir sýslunni,

en goldið biskupi eptir hana. 1542 hefir Porsteinn samþykkt

giptingu og Qárskilmála Ingibjargar Sigurðardóttur og Jóns

Skúksonar: það samþykkti og ísleifur bróðir hennar á Grund

og móðir Ingibjaigar, Margrét í'orvarðardóttir ; fyrri maður

Iugibjargar var Bjarni son Torfa sýslumanns í Klofa (sjá Hegra-

nesþing). Eptir 1540 hefir Þorsteinn sleppt hálfu Pingeyjar-

þingi til Vigfiisar sonar síns, sem þar kallast konungs umboðs-

maður 1543. 1551 sör hann konuiigi trúnaðareið ásamt öðr-

um ; hann er sá elzti sýslumaður, sem næst Ormi lögmanni

undirskrifar Oddoyrardóm ; konungur Kristján 3. skrifar og

honum um Jóns biskups Arasonar föngun, þá bjó Porsteinn í

Hafrafellstungu. 1551 laugardaginn næsta fyrir haust-kross-

messu, að Presthólum í Núpasveit, nefnir konungs umboðsmað-

ur í Þingeyjarþingi, Porsteinn bdndi Finnbogason, 6 menn í

5*
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dóm um nokkrar jarðir, sem (eptir Oddeyrardómi skyldi hver

mega að sér taka sínar cignir) vorii dæradar eigendum af fé

Jóns biskups og sona hans
; þá gokk og dómur um gjöf Finn-

boga lögmanns og Málmfríðar konu hans til sonar síns Por-

steins á 4 hndr. hundraða, er Þorsteinn skyldi eiga auk arfa-

skipta að löggjöf. 1552 galt síra Sigurður Jónsson á Grenjað-

arstað í^orsteini bónda Finnbogasyni jörðina Syðribrekkur og

lausafé fyrir Haga í Hvömmum, áður hafði hann goldið hálfa

Egilsstaði í Fljótsdal; gáfu þeir hvor annan kvittan um öll

peningaskipti og brennisteiusburð, sem síra Sigurður hafði hafa

látið til þess dags í Húsavík á Tjörnesi; var þetta skrifað

fyrnefnt ár í Múla og 8 vottar undir. Porsteinn hafði fengið

að erfðum eptir föður sinn fiestar breunisteinsnámur þar

nyrðra, skipti hann þeim og miklu gózi öðru milli barna sinna

þetta ár, en námuruar skiptust Vigfúsi og Nikulási sonum

hans. 1553 meðkennist Nikulás Þorsteinsson að hafa fengið

Vigfúsi bróður sínum til eignar brennistein í Fremrinámum og

heima í Hlíðarnámum fyrir sig og sína menn, svo lengi sem þeir

lifa báðir, og gelið honum alla Kröílu til æfinlegrar eignar, gjört

að Ási í Kelduhverfi, en sama ár í Hafrafellstungu gefur I*or-

steinn Finubogason síra Birni Gíslasyni sína lífstíð brennistein

í Fremrinámum ; hefir hann því tiiskilið sér það, þá er hann

aflienti þær. porsteinn dó í Hafrafellstungu 1553. og var

mikill höfðingi og mjög auðugur, þó eigi til líka við föður sinu.

Vigfús I>orsteiiis8on.

Faðir: I^orsteinu sýslumaður nýnefudur.

Móöir: Sesselja Torfadóttir frá Klofa.

Kvinna fyrri: í*orbjörg Magnúsdóttir frá Eyðum; þau voru

saman í 9 ár.

fíörn: A. Magnús', er seinna bjó á Eyðum og átti ólöfu

dóttur Eiríks undir Ási Snjólfssonar (þann Snjólf

nefna sumarættartölur son Brands príors á Skriðu,

Rafnssonar lögmanns, en aðrar segja, að Snjólfur

1) Sjá Tímarit mitt 1. B. bls. 50 og 51, en þar er á 52.

blaðsíðunui undir d. sagt, að Ölöf hafi verið kona Vigfúsar

I>orsteinssonar, en það er prentvilla, eins og þar síðar er sagt.
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þessi hafi verið son Rafns lögmanns, en ekki lians

sonarson). Börn:

1. Arni sýslumaður í Múlaþingi'.

2. Þorbjörg kona Jóns lögmanns Sigurðssonar á

Keynistað (sjá Húnavatnsþing).

B. Ingibjörg átti fyr síra Bjarna Högnason- (aðrir

Finnbogason). Börn

:

1. Þorbjörg átti Pétur sýslumann son Staðarhóls-

Páls, sjá Strandasýslu.

Svo giptist Ingibjörg síra Oddi Þorkelssyni

;

þeirra börn

:

2. Bjarni sýslumaður á Bustarfelli.

3. Ólafur í Krossavík átti Þrúðu Eiríksdóttur

;

þeirra börn:

a. Síra Olafur.

b. Þorkell í Njarðvík.

c. Ingibjörg.

4. Margrét átti Jón klausturhaldara Björnsson í

Skriðu (sjá Múlaþing)''.

Kviiiim sibavi Vigfúsar var Anna Eyjólfsdóttir Einarssonar í

Dal.

Böiii'. C. Porsteinn drukknaði 1592 í Hamborgarelfu á út-

siglingu; nokkrir sogja, að hann hafi þá haft veit-

ingu fyrir Pingeyjaisýslu og ráðabrugg að koma á

nýjuui skatti her á landi; hann var ógiptur, barn-

laus. 1592 Ijet í*orsteinn dóra ganga á Helga-

stöðum um veð í jöröii; hann hefir það haust

utan farið.

D, Jón sýshimaðuf (sjá um hann síðar).

E. Porbjörg átti Hákoii syshimann Árnason sýslumanns

á Hh'öarenda Gíshisonar.

Vigfús mannaðist vel, giptist og bjó fyrst á Skútustöðum.

Snenima tók hann hálft Þingeyjarþing, því 1543 kallast hann

1) Sjá Tímarit mitt 2. B. bls. 59.

2) Sjá Tímarit mitt 2. B. bls. 53.

3) Margrét var Bjarnadóttir og alsystir Porbjargar, kouu

Péturs á Staðarhóli, sjá Tíinarit mitt 2. B. bls. 53.
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konungs umboðsmaður í Þingeyjarþingi í transskriptarbrefi um
jarðakaup Finnboga lögmanns og Einars Bergþórssonar, sem Vig-

fús bóndi þorsteinsson hefur þá fidimerað. 1553 að Ási í

Kelduhverfi lýsti Vigfús bóndi fyrir Ólafi biskupi Hjaltasyni, að

kirkjan í Asi ætti 20 hndi-. skuld í heimalandi jarðarinnar, en

biskup vihli ei samsinna því, og álasaði mjög ágirnd og fe-

drætti hinna fyrri biskupa, í því að draga eignir og óðul manna

undir stólana og kirkjurnar. sem sýnir, að Ólafur biskup var

ágirndarlaus, ósérplæginn og réttdæmur í þessu. Sömdu þeir

Vigfús bóndi þá með sér, að nefnd 20 hndr. skuld skyldi

kvittast með byggingarkostnaði og öðiu því, er kirkjan með

þyrfti, og Vigfús til legði; voru þeir biskup og Vigfús jafnan

vinir síðan. 1555 hefur hann ei haft utan hálfa sýsluna eða

1554, því Magnús Jónson^ er þar talinn sýshmiaður 1555; er

líkast, að Magnús hafi 1553 við dauða Porsteins sýslumanns

fengið hálfa sýshina, en þetta ár 1555 gjörðist Vigfús um-

boðsmaður Páls sj'slumanns á Hlíðarenda, sem dómur hans í

Rangárþingi nefnt ár sýnir : hefir þá Magnús verið það ár og

hvo umboðsmaður Vigfúsar í lians sýsluparti. 1556 er Vigfús

konungs umboðsmaður í [jingeyjarsýslu og lætur dóm ganga yfir

klögu síra Einars Sigurðssonar til Starkaðar Valtýssonar á Önd-

ólfsstöðum um hald á tíundum, heytolli og h'ksöngseyri, hafði

Vigfús þá prófastsvald með 2 piestum þar yfir að dæma, voru

það síra Illugi Guðmundsson og síra Olafur Árnason, en h^k-

menn Jón Orrasson, porgrímur þorleifsson, f>orstcinn Vigfússon

og Magnús Björnsson; dæmdist fyrir 2 ára tíundar hald í)

marka sekt ; fyrir 3 ára hcytolls hald 3 aura sekt ofim á hvorn

heytoll; auk þessa skylíii hann gjalJa tíundirnar innan sjöunilar

að hpyrðum dóminum, en sektirnar innan fardaga. 1503, þá er

þeir bræður seldu brennisteinsnámuriiar konungi, veitti hirð-

stjórinn Páll Stígsson Vigfúsi Ixjuda þ'orstcinssyni albi Ping-

eyjarsýslu sína lífstíð móti vanalegu afgjaldi ("scm nú er 30

rd. ('roner, 1 rúst Iiestur, 4 rd. spesíes og sakafall 7 r<i.'). Vig-

fús skyldi hafa öll G marka mál, og þaðan af minni. Fyrir sinn

part í námunum skyldi hann liafa alla rentu syslunnar í (3 ár,

en þar (']»tir fyrir vajialegt afgjald. Sömulciðis frkk hann

1) Sjá um Magnús Jónsson her síðar,
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Möðrufe]] með Gilsba]v]va í ]<]YJafirði afgja]ds]aust í 6 ár og

síðan fyrir vanalegt afgjaLl. 1565 mánudaginn næstan eptir

páslíavilíu á Helgastöðum í Rey]íjadal lætur Vigfús bóndi Þor-

steinsson sýsKimaður í f>ingeviarþingi með 6 mönnum ganga

dóm um bjónaband síra Halldórs Benidiktssonar og Helgu Hl-

ugadóttu!-, er dánumenn höfðu viljað forlílva. Hafði Helga beðið

syslumann fyrir guðs sakir með dómi að láta rannsaka sína neyð

og nauðsyn, því hún sagðist eigi vita, hverrar miskunar hún

hefði af sínum manni að vænta, og hún treystist eigi saman við

síra Halldór að vera, og þetta meinar hún að renna nokkurn

part frá konunni Eagnheiði, sem hann elski fremur en sig o,

s. frv. Dæmdu dómendur, að ef Helga tieystir sér til að sverja

þann eið, að hún haldi sig eigi styrk hafa til að búa saman

við síra Halldór, og sú neyð sé sönn, sem hún hefir auglýst,

skyldi hún friðhelg vera mega lijá sínum föður eða lénsmann-

inum Vigfúsi porsteinssyni, fyrir síra Halldóri; en vilji þetta

mál eigi bctrast þeirra á milli, dæma dómendur það fyrir IMskup-

inn og syslumanninn. 15G5 hinn 15. september var Vigfús >

sýslumaður við, þegar bislmp Olafur Hjaltason tók reikning af

síra Halldóri Benidiktssyni fyrir Múnkaþverár klausturs peninga.

Olafur biskup haföi veitt Vigfúsi prófastsdæmi, og prófastur

segist Vigfús vera 1565 liinn 20, maí, þá er hann lét dóm

ganga um larabseldi í Fnjuskadal, hvar um síra Teitur Magn-

ússon klagaði. 1572 I;etur liann dóm ganga að Ljósavatni um
fjölmæli, heimskuyröi og blak Lopts Jónssonar; var dæmd 3

marka sekt til knnungs fyrir Qölmælin og sýslumanni fullrétti.

Fyrir það, að Loptur liafði blakaö fátíeka konu Asgerði, skyldi

hann bæta kdnunni mörk; fyrir það, að hann liafði ausið ösku

og saur á konuna, dæmdu þeir konunni 2 aiira. 1574 næsta

mánudag fyrir krossmessu iim liaustið á Grýtubakka í Höfða-

hverfi lætur Guðbrandur bisku]> með 6 jirestum, síra Sigurði

J'Hissyni, síra Einari Sigiirðssyni, síra Ji'mi Siguiðssyni, síra 01-

iili Árnasyni, síra I>orsteini Eiríkssyni ásamt svslumanuinum í

l->iiig(\V.Íarþiiigi, N'igfúsi Porsteinssyni með 6 mönnum, Sigurði

Jtinssyni, MagnÚ!;i IJjörnssyni, Jiini Oimssyni, Guðmundi Niku-

lássyni, Jóni lllQgasyni og Oddi Ásmundssyni, dóm ganga um

samvistir Magiia Jónssonar og Kötlu Þorsteinsdóttur; hafði

Katla áöiir kcypt veiið íif öðnmi nianni, H*^lga Þórólfssyui,
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með eigin vilja og samþykki móður liennar, en ekki giptingar-

manns, bróðiir Kötlu; dæiiidu dómendur Magna og Kötlu í

húrdóms sekt, en settu til lögmanns og biskups um hjónaband

þeirra. Þetta ár hóf Guöbrandur biskup prentverks iðju á Hól-

um, .keypti fyrst prentsmiðju síra Jóns Mattíassonar á Breiða-

bólsstað fyiir h'tið verð, fékk þar eptir tilföng t.il hennar mest

frá Hamborg, svo hún varð í bezta standi: en þogar hún var

komin í svo gott lag með allt, reiknaði biskup, að hún hofði

kostað sig 1100 spesíudali; en 1578 fékk Jón son síra Jóns

svenska lénsbréf Friðriks 2. fyrir jörðunni Núpufelli, var prent-

verkið þangað flutt og skyldi Jón þar prenta ba^kur eptir

biskups fyrirmælum. Biskup Guðbrandur þdtti ráðríkur og hhit-

samur, harður í kiikjiireikningum og gefa sig inn í héiaðs-

stjórn sýshimanna, en Olafur biskup hafði verið miJdur og ó-

hlutsamur. Vigfús og fleiri sýslumenn norðanlands kvörtuðu

þar yfir fyrir lögniönnum, sem þá voru Þórður Guðmundsson

og Jón Jónsson. 1574 á Öxarárþingi gjörðu því h)gmenn ásamt

lögréttunni þá samþykkt, að allir þeir, sem hofðu léni af kon-

ungsvaldi, skyldu lénsmenn vera, og yfir svo mikhi hafa hér-

aðsstjórn, som bréf þeirra upp á hljóða. 1579, hinn 27. apríl,

að Helgastöðum í líeykjadal á 3 hroppa þingi, lætur sýslu-

maður Vigfús Jjorsteinsson (3 manna dóm ganga um leigukú-

gildi, som í mjög mörg ár okki liöfðu verið uppbætt að sögn

Starkaðar Valtýssonar á Öndólfsstöðum, sem kúgildin skar, en

Sigurður Jónsson umboðsmaöur tilkallaði ; dæmdist Stark-

aður Valtýsson skyhlugur að svara þessum kiígiklum í óleyfi

drepnum og ósködduðum moð öllu, utan ahlri, í fardíigum, svo

mörgum sem hann móttók, þar hann þeim oigi hoim skihiði,

þá er hann eigi vildi þau lengur leigja, on Sigurður J(»nsson,

konungs umboðsmaður, haíi sinn aðgang að þeim, som áður

helt umboðið. 1581, 18. októbo.r, lætur Vigfús b(')ndi porstoins-

son 6 manna dóm ganga að Helgastöðum um það, hvor um-

boð Halldórs prests Benidiktssonar skykli hnfa, þar hann væri

svo aldraður og vanfær, hvort heldur Benidikt bóndi eða Jónar

tveir synir Halldórs prests og Katrínar, en árið optir dæmdist

Benidikt sýslumanni umboð föður síns. 1582, 15. júní, að

Helgastöðum voru af konungs umboðsmanni, Vigfúsi bónda

porsteinssyni, í d('>m ncífndii- Magnús Björnsson og Jón llhiga-
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son, svainir lögréttumenn og 10 inenn aðrir til að dæma um
ákæru þá, er margur maður í Pingeyjarþingi dóms á Ijeiddist,

um það, að búendur sögðust eigi sínar tíundir lúkt geta í

vaðmáli, hvoiki konungi né presti, sakir sauðleysis og ullar-

leysis, því á mörgum bæjum væri nú sauðlaust orðið, en á

flestum sauðfátt, svo almúginn gæti eigi klætt sig, börn né

þjónustufúlk, en þótt fólk vildi gjalda jóachimsdali eða eyri

silfurs, vihli sýslumaður eigi taka hann meir en 10 álnir vað-

máls, hvað eð reiknast 21 alin ; en almúginn vildi gjalda hvern

eyri silfurs fyiir 5 aura, það eru 36 álnir; svo og vildu sýslu-

menn eigi fríða aura í konungstíundir taka, og eigi sumir

prestar; segja þeir full 200 eða 300 manna naktra og fat-

lausra ganga yfir í sýslunni og liggi við dauða á vetrum af

klæðleysi. Segja dómsmenn, að eyrir silfurs brennds hafi æiíð

verið goldinn fyrir 15 álnii- vaðmáls og 8 þumlunga betur utan

um nokkuv ár; dæma þeir þetta fyrir lögmenn og lögréttu á

Öxarárþii:;gi,en annars hvorn <!yri brennds silfurs rétt gí»ldinn í

tíundir fyiir 14 álnir vaðniáls og 8 þumlunga betur, svo jóa-

chimsdahir verði þá af hvcrju cinu hundraði. («Eyrir brennds

Hsilfurs galt í fyrstu 48 áinir vaðmáls, ívo 30 álnir vaðmáls,

«en seinr.a 48 fiska, hefir vaðmál hækkað í verði, eu silfur

«hck];að, jafuvel 1582 og [ló meira seinna, mesti munur er á

«eyri brennds silfurs vegnum eða eyri töldum, Jón Jakobsson»).

("Þelta er eigi Ijóst dæmt, 4 jóakimsdalir gjörðu 1 hndr., máske

«röng afskriptin, B. Keucdiktsen")'. Þetta ár 1582 hefir Vigfús

sleppt hálfri s^'slunni, sem Jón lögréttumaður Illugason hefir

hafi, eða Jiín verið Vigfúsar umboðsmaður, sem er líklcgra, þó

Jón 2. janúar þaö ár við diimsmanna útnefning segist hafa sýslu

konungs í Þingeyjarþingi, kallast hann sama árið 15. júni

svarian lugréttumaðiir (sjá meir um Jón hcr síðar). 1590 lætur

Vigfús í*orsteinsson Jóm ganga um hjónaband Bjarna Einars-

1) Eg heH eigi scð þennan dóm,oglieId, að citthvað sc rangt

skrifað í honum; eg skal gcta þess, að Bogi hcfir fyrst skrifað

"af hverju cinu hundraði hundraða% cn dregið aptur út

"hundraða». I hverjum cyri voru 6 áln. í fyrndinni, 5 aurar

voru því 30 áln. cu ckki 3r) álu. : sjá um þennan dóm Arbækur

Espólíns við árið 1582,
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sonar og Solveigar Sigurðardóttur ásarat Guðbrandi biskupi.

1591, ásamt moð prófasti Þorsteini Illugasyni, lætur Vigfús

dóm ganga um fyrnpfnt hjónaband, og sania ár 2. júní að

Helgastöðum ásamt téðura prófasti um poning og innstæðu

kirkjunnar á Draflastöðura, því biskup Guðbrandur kærði til

Jóns bónda Orrassonar, ar» kirkjan ætti 20 lindr., sora sé 10

málnytukúgildi og 10 hndr. í öðrum peningum; dæradu þeir

Jón Ormsson og lians samarfa skylduga að svara þessum pen-

ingum til kirkjunnar, svo framt þeir hefðu fe upp borið eptir

greindan Orm. Sama ár 4. nóvembor lét Vigfús helmingadóm

ganga með {Jorsteini prófasti Illugasvni um ákæru síra Olafs

Tómassonar vegna Guðbrandar biskups um jörðina Steinkirkju

í Fnjóskadal, seni Olafur biskup hafði burtsolt frá Húlakirkju.

Þar optir finn eg engan dóra Vigfúsar, var hann þá mjög

hniginn að aidri, og hefir haft umboðsmenn eða sleppt sýsl-

unni. 1591 átti Iiann í má!i við Magnús á Espihóli Björnsson

út af Hallbjarnarstaðareka, riðu [leir báðir þetta ár til alþingis,

dæmdist þar Magnúsi téður reki. Vigfús sj^slumaður sleppti

sínum sýsluvorkum og sýslunni algjörlega 1003 og dó saraa ár.

Hann var hahlinn höfðingi og moð holztu sýslumönnum. Hann

var vel auðugur og vitur maöiir, var \ið sýsluvöld yfir 50 ár.

Hann mun hafa tekið hálfa sýsluna nálægt 1540, fyrst á raóti

föður sínura, svo á móti Magnúsi Jónssyni frá 1553 til 15G3,

þar optir b;ihlið hana alla. on hnft umltciðsjiionn soinast.

Míi^':nús JÓHssou'.

(Sjá um hann við Rarðastrandarsýslu). Mín moining er, að

hann hafi fongið hálft Þingoyjarþing optir Porstoin Finnboga-

son 1553 og haidiö það l,il jiess Vigfús fékk alla sýsluna 1563.

1) Páll Jíínsson (Staðarhóls Piíll) hcfir i ndir oins fongið

Þingeyjarþiim- optir Þorsloiii lMnnl)ogason, )að or að s«^gja,

þann hhilann, or Pojsleinii liafði hahlið, því 1553 lét Magnús

Jónsson, í uinboði Páls Jónssonar, s3'sliimanns konuiigs í Þing-

(íyjarþingi, dóm ganga ura frarafærslu Fiunu ívarsdóttur : hofir

Páll likloga lialdið \mm hluta svslunnar. þanoað til hanii fiír

vostiir.
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p]n aðrir moiiia, að hanii hafi cigi verið ncma umboðsmaður
Vigfúsar'.

Árni Ma^iiússon á Grýtubakka.

(Sjá hans ætt og börn við Strandasýslu). Hann kallast í ættar-

tölum sýslumaður og þykir mér líkast til, að hann hafi verið

um hrið umboðsmaður Vigfúsar sýslumanns jÞorsteinssonar

eptir 1563 eða nálægt 1570 í Pingeyjarsýslu.

Jón Illugasou.

Fnóir: Síra Illugi Guðmundsson í Múla, Húlastaðar ráðs-

maður.

ilJóð/?-: Málmfríður Jdnsdóttir Finnbogasonar lögmanns.

Kona : Guðrún dóttir fjorgiíms í Lögmannshlíö Þorleifssonar.

Sörn: A. Guðmundur á Stórulaugum átti Sesselju dóttur

Arna á Grýtubakka Magnússonar, sjá Strandasýslu.

Börn:

1. Síra Hallgrímur á Arnarvatni við Mývatn, varð

úti hjá vallargarði 1653, átti Steinvöru laun-

dóttur Jóns Einarssonar í Hafrafellsiungu; börn:

a. Ingibjörg,

b. Sesselja.

c. Guðrún^.

2. Sigurður á Illugastöðum átti Margréti Jóiis-

dóttur, barnlaus.

3. Þorgrímur lögréttumaður í Krossavík átti Mar-

giéti Hallgrímsdóttur Einarssonar; þoirra börn:

Sigurður'* lögsagnari átti Guðrúnu dóttur síra

Vigfúsar Árnasonar.

1) Eins og að framan er getið, hefir Vigfús stundum haldið

umboðsmann, þannig fékk hann Magnúsi Björnssyni 15«)6 þijá

hreppa sýslunnar, er liann skyldi halda og gjöra, í umboði

sínu, öll sýslumanns störf í.

2) Pórunn hét og dóttir síra Hallgrínis, kona Peturs Guð-

mundssonar frá Flatatungu.

3) Börn Sigurðar Þorgrímssonar voru

:

a. Skúli lögrcttumaður átti Margreli Einarsdóttur prests
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4. Jón í Vík við Flateyjardal átti Guðrúnii Jóns-

dóttur Jónsonar gainla, hálfsystur Margrétar';

þpirra börn:

a. Guðmundur.

b. Sesselja'^.

5. Þórny átti Björn^ Jónsson á Narfastöðum

;

þeina börn:

a. Guðmundur.

b. jMargrét.

c. Málmfríður.

d. Valgerðnr.

e. Jón.

f. Sesselja.

g. Jón annar.

G. Síra Jön fyrst kapeUán í Laufási 1650, dó 1676,

átti í'órunni Pétursdóttur, barnlaus.

á Ási í Fellum, systur síra Bjarna, er þai' varð prest-

ur eptir föður sinn.

h. Sigurður, átti 1 bndr. bundraða, er bann giplist, en

eyddi öllu fé síuu og varð öisnauður.

c. Sesselja, cUánaðist og svo.

1) Jón Magnússon segir, að kona Jóns í Vík bafi verið

Guðrún Jónsdóttir Jónssonar frá p]inarsstöðum : eii kona Sig-

urðar, bróður Jóns, Margrét dóttir Jóns Gamla á Einarsstöð-

um. Espólín telur þær systur og dætur Jóns Júnssonar gamla

á Einarsstöðum, (Orrassonar), eins telur Ólafiir Snógdab'n Mar-

gréti til ættar sem Espólín, en Guðrúnu tcliir bann dóttur

Jóns nokkurs við Mývatn Ingjaldssonar í Vogum, Hallgríms-

sonar skábls á Grímsstöðum á Fjöllum, en brúðir Guðrúnar

segir hann að bafi beitið Jón, verið iögréttumaður, og búið á

Einarsslöðum.

2) Pórður bét enn son Júns í Vík, og er banii af sumum

ranglega kallaður sonarson Guðmundar Nikulássoilar, sjá hér

að framan.

3) Björn var ættaður af Vestfjörðum, móðir bans var Þor-

dís, dóttir síra Jóns í Stafbolti Egiissonar.
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lllugi' var um hiíð Hólastöls ráðsmaður, áiti Hall-

dóru Skúladóttur, sýstur Þorláks biskups. Börn:

1. Síra Þorsteinn prostur á Völlum í Svarfaðardal

átti Steinvöru^ dóttur síra Jóns Eumílfssonar;

þeirra börn:

a. Kristín.

b. Gróa.

c. Jón.

d. Sigríður.

2. Jón Illugason á Urðum lögsagnaii (sjá Vaðia-

3. Skúli snikkari átti Guðríði í^orvaldsdóttur úr

Hrísey
;

þeirra börn :

a. Helga.

b. Guðrún.

4. Pórdís átti forlák prófast á Auðkúlu Halldórs-

son; þeirra börn:

a. Síra lllugi á Kúlu.

b. Síra Halld('»r á Bægisá.

c. Síra Guðmundur á pönglabakka.

d. Guðrún.

e. Valgerður.

f. Ólafur.

g. Björn.

h. Margrét^

5. Ragnheiður átti Magnús Bergsson; börn:

a. Bergur lögiéttuma"')ur.

b. Ingibjörg.

c. Guðrún.

1) IUugi dó í Illugalá fyrir sunnan Hofsós, var á heimleið

úr kaupsiaönum, var grunsamt um, að hann hefði verið svik-

inn í ádrykkju.

2) Steinvör, eða sem sumir nefna hana Steinunn, var systir

Runólfs meistara, sjá hér að framan, hún dó 1705.

3) f>órður hét og sonur síra í*orláks og f>ordísar, og er ætt

frá honum.
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6. Guðiún átti Gríin lögréttuniann Sigurðsson;

þeirra börn:

a. Síra Porlákur.

b. Stoiimnn.

c. Illugi lögréttumaður.

7. Málmfn'ður átti Guttorm Jónsson, bjuggu í

Fljötum; börn:

a. Helga átti Jún Sveinsson' forpaktara.

b. Jón.

8. Ingunn átti Jón Guðmundsson.

C. í^óidís Jórisdóttir fyrri kona Nikulásar Einarssonar;

þau áttu saman 15 börn-; þar af voru:

1. Síra Eiuar á SkinnastOðum.

2. Guðleif.

3. Porbjörg.

4. Solveig.

5. Steinunn.

6. Kagnheiður.

7. Guðriin.

8. Valgerður.

D. Halldúra Jonsdúttir átti (jlaf í Héðinshöfða; þeirra

börn: síra porgrímur prestur til Möðruvalla,

og Meiri^.

Jún Illugason var með heldri banidum á sinni tíð, og hefur

1582 gjörzt umboðsmaður Vigfúsar sýslumanns í Pingeyjarþingi,

en var löngu fyr oiðinn lögréttumaður. Hannes biskup Finns-

son telur Jón Illugason uálægt 1563 að hafa verið lögsagnara,

en eg held, að það hafi ei verið svo snemma. 1582, 2 janúar

að Helgastöðum í Ileykjadal, lætur Jón Illugason, er þá segist

hafa konungsiiis sýslu í Þiiigeyjarþiiigi, G manna d(5m ganga um

vinnufúlk, sem ólögk'ga er rekið úr sveit sinai undir vetu)-, illa

til reika og klæðlítið o. s. fr. Sama ár eptir páskaviku lætur

hann ganga helmingadóm með porsteini prófasti bróður sínum

1) Jún var sonur síra Sveins á Barði Jónssonar.

2) Börn Þórdísar og Kikulásar eru áöur talin.

3) Eg heh eigi séð getið Heiri barna Halldóru og Olafs, svo

eg muni, en síra porgríms.



79

og 2 prestum ;ið Hclgatítööiaii og 3 U'ikmöniiaiji, .sein kftmmos

umboðsmaöur, um jöröina Arnarvatn, sem Olafur bisku|' lialOi

frá dórakirkjuimi lurtselt síra Jóni Sigurðssyni í Laufási ; da.'mdu

[leir jörðina Hólakirkju. 1591, 4. september með prófasti Þor-

steini, lætur Jón lllugason dóm gaiiga að Helgastöðum um jörð-

ina Steiukirkju, er Olafur biskup haföi burtlátiö frá dómkirkj-

unni. 1592, og aptur 1593, lætur híinn ásamt bróður síiium

Porsteini prófasti ganga helmingadóm 23. apríl að Helgastöðum,

með hverjum þeir ónýta jarða söhi Ólafs biskups Hjaltasonar

og síra Sigurðar á Grenjaðarstaö, svo Bakki og Lón féllu aptur

uudir Hólastaö, en Hrafnstaðir og Hyllur voru tikla nidar þeim

bræörum, Birni og {-»orsteini Magnússonura. Her af má sjá, að

Jón þessi hefur leugi verið umboðsmaður Vigfúsar, en eg efa,

að hann haíi liaft veiting fyrir uokkru af syslunni. 1599 meina

eg að Jón haíi sleppt þcssu umboði fyrir Vigfús eða sýslupart-

inum, haíi hann haft nokkra veiting, en lengi lifði Jón þar

eptir og opt var hann dómsmaður, sem svariun lögretturaaður,

bæði með Vigfiisi og öðrum. IGl 1 á alþingi let Jörgen Dau-

íel umboðsmaður hirðstjójuns Herlúfs Daaes, dæma þennan

Jón Illugason í bætur til höfuðsmannsins, 8 tunnur lýsis, fyrir

það að Jón í bónaibreíi til konungs, hafði kallað sig sýslu-

mann í Pingeyjarþingi. Jón bjó á Stórulaugum.

Jóii Sij:i;ui*öarsou.

(Sjá um hanii viö Hegranessýslu). Hann mun fyrst hafa orðið

umboðsinaður Vigfúsar sýslumanns í Pingeyjarþingi 1599, held-

ur eu 1597. 1601 reið hann til alþingis í miklu harðindun-

um, og varð samferða Benidikt sýslumanni ríka og Sigurði

sýslumanni föður sínum frá Keynistað, og riðu þeir þá Holta-

vörðuheiði (segir Björn á Skarðsá). 1602, 2. ágúst að Helga-

stöðum í líeykjadal, lætur Jón Sigurðsson löglegur umboðs-

maður Vigfúsar bónda I^orsteinssonar gaiiga dóm með 6 mönn-
um, Jóni Illugasyni (fyr nefndum), Birni Magnússyni, Ólaíi

Jónssyni, Andrési Sigfússyni, Petri Jónssyni og Olafi Jónssyni

um framfæri þeinar vanfæru konu Kiistínar Olafsdóttur, sem

var systurdóttir Vigfúsar bónda í*orsteinssonar, og barua henu-

ar, gjörðu dómendur ómagaskipti með hjónunum, skyldu hvoru

hjóna fylgja 2 byrðarbörn, svo og dæmdu þeir börnin upp á



80

fé og peninga síra Biönis' Höguasoiiar, svo framt S(MU prostur

eigi verjist með eiði; en Kristínu Olafsdóttur með 2 börnum

sínum dæmdu þeír á fé Fúsa bónda porsteinssonar, svo framt

hann heföi forlagseyri til, og á Jón Vjgfússon og Einar Niku-

lásson, ef faðir Júns en föðurbróðir Einars, sýslumaður Vigfús,

bevísaðist eigi að eiga fyrir ómögunum að lögum. Eigi er full-

víst, hvert ár Jón tók sýslupaitinn eöa sleppti honum, en í 6

ár var hann þar sýslumaður yfir nokkru af sýslunni, sem fylgj-

andi vitnisburöir sýna. Árni prestur Einarsson, búandi í Garði,

hefir 1609 máiiudaginn næstan fyrir krossmessu útgefið Jóni

Sigurðssyiii þann vitnisburð, að hann í þau 6 ár, sem hann

hafði míns náðuga herra konungsins umboð og sýslu í [nng-

eyjarþingi,hafihiigaðsérvel. 1609 29. apríi hefir Jón Þórarinsson

í Hafrafellstungu útgefið Jóni íSigurðssyni þenuan vitnisburð:

('Vor lögmaður noröan og vostan, þá hann hafði Pingeyjar-

«svsluíþeim parti, sem var undir Helkuuduheiði og ojan undir

«Fjöll, því eg var þá opt með honum, og svo heyrði eg þá á

«bændum, og enii heyri, að þeir vildu honum lengir haldið

«hafa'>. Hér- af sést, að hann hefir haft tiltekið svskpláss, og

verið þar í 6 ár, máske Vigfús hafi lént honum það, þó raun

heldur hitt, að bann hafi verið Vigfúsar lögsagnari fyrst. og

svo fengið hálfa sýsluna eptir haun mót Jóni Vigfússyni, en

tekið Sigurð Markiissoii fyrir sinn lögsagnara, þá er hann fekk

Hegi-anesþing 1602, og síðan sle|ipti þeim parti líka.

Ólafur Jónssoii.

Faðir; Jón Hefur, son Sigurðar Kebba í Biiðardal Oddssonar

á Hvoli Sigurðssonar^ sama staðar.

Möbir: Margrét, dóttir Eiríks í Ásgarði, sjá Dalasýslu.

1) Á víst að vera síra Bjarna Högnasonar, er prestur var

að Hoíi í Vopnafirði. pað er auðsært af þessu, að faðir barn-

anna Ólafur hefir verið náskyklur síra Bjarna, því helmingur

barnanna, eða þau tvö, hafa verið dæmd á föðurætt þeirra, en

hin tvö á móðurættina.

1) Sigurður, faðir Odds, var Geirmundsson Herjólfssonar, en

bróðir Geirmundar var án efa Einar Herjólfsson, er litkom með

svarta dauða. Sigurður var bróðir Ólafs yngra Tóna og dóttur-
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Kona : Þóiunn eldri, dóttir Benodikts rika Halldórssonar.

B'óvn: A. Halldór lögmaður, sjá Hegranessþing.

B. porvaldur átti Halldóru yngri döttur Jóns sýslu-

inaiins Björnssonar, sjá Húnavatnsþing. Þorvaldur

dó snögglega 1650.

C. Sigfús Olafsson laungetinn, lögréttumaður á Öxn-

húli'.

Olafur hafði farið utan og verið sveinn Enevolds Kruses,

er varð hirðstj(5ri; eptir 1600 var hann umboðsmaður á Bessa-

stöðum. pá er Vigfús sýslumaður Þorsteiusson dó 1603 á á-

liðnu sumri, og Hákon sýslumaður Arnason gjörðist umboðs-

maður ekkjuunar, fékk hann Olaf fyrir sinn umboðsmann, því

Hákon, sem hafði lofað Vigfúsi, þá ellimóðum, umsjón sinni,

hafði í mörgu ööru aö snúast, svo hann gat eigi gegnt þar

sýslumanns verkum. 1603, þriðjudaginn næstan fyrir Mikaels-

messu lét Olafur Jónsson í umboði Hákonar Árnasonar, um-
boðsmanns Vigfúsar sýslumanns porsteinssonar í Þingeyjarþingi

dóm ganga að Ljósavatni um ómaga. Tjá þá dómsmenn Vig-

fús sýslumann [jorsteinsson sofnaðan, og dæma því ómagann

á sonu hans Jón og Magnús og frænda þeirra Einar Nikulás-

son. 1605 fékk Ólafur Möðruvallaklaustursumboð, er hann

hefir haldið þangaðtil hann dó; Möðruvallaklaustursumboð tók

síra Björn Gíslason 1547, síðan hélt það síra Halklór Benidikts-

son; 1500 veitti konungur það Ormi lögmanni Sturlusyni, en

þareð Ormur eigi stóð í skilum með afgjaldið, tók Bucholt það

af honum og veitti það Benidikt Halldórssyni sýslumanni, er

hélt það til 1605, að Ólafur tók það. Eptir Ólaf fékk um-

boðið Halldór lögmaður son hans, en missti það að nafninu

1628, en fékk það aptur 1629. Benidikt Pálsson Guðbrandssonar

biskups fékk nefnt klaustur að veiting 1639 og hélt því til síns

dauða 1664; þá fékk Jón Eggertsson fyrir því veitingu um-

boðsmanusins á Bessastöðum, en missti það 1667 til Jóns í>or-

son Ólafs eldra Tóna, er var sonur Porleifs Svartssonar á Keyk-

hólum ; var Þorleifur fæddur 1301, en dó 1379.

1) Enn var dóttir Ólafs Kristbjörg, er síra Asmundur á

Helgastöðum Halldórsson Ásmundssonar átti, þeirra son var

Halldór prentari á Hólum.

6
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lákssonar; Jón skipti þvi mót Skiiðiiklaustri og Múlasýslu við

Þorstein í^orleifsson 1670. Jón Eggertsson náði því þó írá

honum 1680, on missti það þó aptur 1683; þá tók það í*órar-

inn Vigfússon, til þess Lárus Scheving fékk það 1694, er hélt

það til dauða síns 1722, hélt svo klaustrið ekkja hans um
tíma. Hans son þeirra hélt svo klaustrið til 1782, þá amtmaður

Stephán tók það'.

Jóii Vigfússon.

Faöir: Vigfús syslumaður Þorsteinsson, sjá að framan.

Móbir: Anna Eyjólfsdóttir í Dal Einarssonar.

Kona fyrfita: Ingibjörg dóttir síra Björns officíalis í Saurbæ

Gíslasonar og Málmfríðar Torfadóttur Jónssonar Finn-

bogasonar lögmanns; þau giptust 1593 næsta sunnu-

dag fyrir Maríumessu síðari að Saurbæ í Eyjafirði;

taldi Vigfús búndi faðir hans honum 2 hndr. hundraða

í jörðum og tuttugu hundruð í lausafe, en Anna móðir

hans þar að auk 1 hndr. hundraða og 50 hndr. í jörð-

um, þar í Stóridalur við EyjaQöll 60 hndr., að auk

löggjöf 30 hndr., tilskildi Vigfús bóndi, að hann og

Anna kona hans skyldu hafa það af jörðum þessum,

er þau gáfu Jóni syni sínum, sem þau vildu, sér til

sæmdar og uppeldis, meðan þau lifðu.

Böni : A. f>órunn giptist fyrst 1613 Sigurði yngra syni Odds

biskups, þeirra dóttir Hólmfríður, hann drukknaði

með annan mann 1617 ; svo 1620 Magnúsi sýslu-

mauni Arasyni, sjá Barðastrandarsýslu. í*órunn dó

1674 á Skútustöðum, en var fædd 1599.

B. Hólmfríður, fædd 1596, fyrri kona síra Sigurðar

eldra Oddssonar biskups ; áttu ekki börn, dó 1616.

C. Helga fædd 1595, fyrri kona Árna lögmanns Odds-

1) Amtmaður Stephán hélt klaustrið til dauðadags. Jón

Kjernesteð, sonur Porláks bónda í Sktiðu Hallgrímssonar, hélt

það síðan fáein ár, síðan tók það Þorsteinn Daníelsson á

Skipalóni, er á Margréti, alsystur Jóns heitins Kjernesteð, og

hefir einlægt haldið það síðan, utan fá ár, sem Sveinn nokkur

I^órarinsson hélt það.
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sonar; húii andaðist bainlaus í bólu 1616; erfði

Þórunn báðar systur sínar og átti að sögn 38

jarðir, varð hin auðugasta kona, og því kölluð

Þórunn ríka.

Kona Gnnvr: I\ristín ÍJorvarðarJóttir Pórólfssonar frá Suður-

Keykjum, dó barnlaus.

Kona pridja: átti að verða Margrét dóttir síra Sigurðar Ein-

arssonar frá Eydölum og Ingunnar, systur síra Gísla

á Hrafnagili Jónssonar; en Jón andaðist milli kaups

og festa. Fróðra manna gáta er, að faðir Jóns haíi

afstaðið við hann s\'slunni 1602, eða að minnsta kosti

hálfri, en eigi hefir hann haldið hana lengur en til

1606, að Hrólfs synir tóku við.

Jdn þótti eigi laginn til sýslumanns og röggsemdarlítill,

sem sjá má af aðfinningu Pingeyinga til lögréttunnar
;

gaf

hann sig því frá því embætti. Hann bjó fyrst í Ási í Keldu-

hverfi, seinna flutti hann sig að Galtalæk suður á landi ; hann

tjáist að hafa verið fjáigæzlumaður, búþegn góður og mikill

auðmaður; hann var að útLiti mjög liðlegm- maður og manna-

legur, gæflyndur og siðlátur
;

þótti féfastur og uokkuð þurrlegur

í háttum og viðmóti, ekki syrgði alþýða hans fráfall. Hann

dó á Galtalæk 1610, eptir dagsetur föstudaginn næsta eptir

Maríumessu, í faðmi Önnu m(5ður sinnar, og hafði mjög litlu

áður tekið á móti gjöldum af jörðum sínum, er að norðan var

til hans sent, smjör á 8 hestum, hákall á 5 hestum, fiskur á

3 hestum, vaðmál og peningar á einum hesti, því hann átti

þá 32 jarðir, en 6 jarðir var móðurarfur barna hans, er þá

voru öll uug; varð Jón eigi gamall maður, og mun eigi hafa

haldið nema hálfa sýsluna.

Sigurður Markússou.

Fabir : Markús sýslumaður Ólafsson, sjá Hegranesþing.

Möbir: Ragnheiöur Björnsdóttir Jónssonar biskups Arasonar.

Koiia: Guðbjörg, dóttir Torfa sýslumanns á Kirkjubóli í

Langadal Jónssonar, sjá Barðastrandarsýslu.

B'órn: A. Þóra átti son Jóns lögmanns Sigurðssonar, sjá

Húnavatnsþing.

6*
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B. Steinunn' (aðrir Ragnheiðiir) átti Magnús á Sjáfar-

borg, Júnsson frá Svalbarði, Jónssonar frá Ökrum,

Grímssonar lögmanns. Börn:

1. Sigríður stórráða, sjá Húnavatnsþing.

2. Jón^ Magnússon dó barnlaus.

C. Ragnheiður fyrri kona Gunnars Arngrímssonar lærða

á Melstað.

D. PóYu telja sumir og enn aðrir Bjaina á Stokks-

eyri (meðal þeirra Gessings Jub. T. 1. pag. 214,

en það er \illt svo sem fleira).

Sigurður bjó á eignarjörðu sinni Stóradal í Skagafirði, sem

og kallast Héraðsdalur. Pó sumir meini hann eigi utan lög-

sagnara Jóns syslumanns Sigurðssonar á Reynistað í Pingeyjar-

þingi, álít eg líkara, að Sigurður Markússon hafi haft hálft

f>ingeyjarþing að veitingu 1603 og 1604, en frá sagt sér sýsluna

1605. 1603 telst hann lögréttumaður í Skagafirði. 24. aprll 1605

segist hann vera sýslumaður konungs í Pingeyjarþingi í dómi

þeim, er hann lét ganga með 6 mönnum á Keldunesi í Keldu-

hverfi um ómaga franifæri, sem Jón Vigfússon, nýnefndur

sýslumaður í hinum parti sýslunnar, dóms á beiddist, og takli

Magnús Vigfússon bróður sinn jafnt sér standa að frarafæra ómag-

ana, sem voru: Kristín Olafsddttir og Benidikt sonur hennar,

einnig Asný sysLir hennar og Guðrún Jónsdóttir; dæmdust þá

ómagarnir að meira parti Magnúsi, en Jóni Vigfússyni. Á
saraa ári fyr, !). apríl, hefir Sigurður bóndi Markússon látið

6 manna dóm ganga að Grýtubakka í Höfðahverfi að álíta

stefnu þá, er Guðmundur Illugason hafði með stefnt Olafi Jóns-

syni, og dæmdu þá dómendur, að Guðmundur ætti rétta

heimtu að Ólafi um jörðina Fagrabæ á Eyjafjarðarströnd, sem

síra Jón Sigurðsson hafði 1594 fengið Olafi Jónssyui syni sínum,

en Ólafur skyldi þarámóti vera réttur sóknari að and\arði

Arnarvatns, hverja jörð þeir bræður síra í*orsteinn og Jón III-

ugasynir höfðu dæmt Hólakirkju 1582. Með þennan dóm varð

1) Kona Magnúsar á Sjáfarborg hét Steinunn ekki Ragnheiður.

2) Það er sagt um Jón Magnússon, að hann hafi aldrei

verið við konu kenndur, en verið vel kvennskur til matar með-

ferðar og skyrgjörðar.
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Ólafur óánægður, því 1609, 11. júlí, lögðu þeir síra Jón Jóns-

son, Ólafur Jónsson og Guðmumiur IUugason þetta mál undir

dóm 24 manna á alþingi. Skipaði þá höfuðsmaðurinn Herluff

Daae lögmönnum Gísla ^órðarsyni og Jóni Sigurðssyni með 24

mönnuin að dæma þetta mál, var þar þá úrskurðað, að jörðin

Fagribær skyldi vera lögleg eign þess, er Nikulás f>orsteinsson

hefði hana selt löglega, (sem sé Ólafs Jónssonar, er hana keypt

hefði). 1605, 1. október aö Helgastöðum í Reykjadal, lætur

Jón Illugason í umboði Sigurðar Markússonar 6 manna dóm

ganga um ákæru síra Bjarna Gamlasonar í umboði síra Gamla

Haligrímssonar til pórðar Einarssonar, áhrærandi kú, sem

prestur klagaði að Þórður héldi fyrir föður sínum síra Gamla;

dæindu þá dómendur sira Bjarna kiina, og þarmeð 2 ára leigu,

1605 laugaidaginn næsta fyrir krossmessu um vorið lét Sig-

urður bóndi Markússon, syslumaður í í^ingeyjarþingi, dóm

ganga að Húsavík um selveiði Múlakirkju og nótna lög á

beneficii eign. Af franianskrifuðu er auðséð, að Sigurður hefir

um vnrið 1605 haldið til í pingeyjarþingi, en seinni hluta

téðs árs hefir hann |)ar liaft umboðsmann og sleppt sýslupart-

inum nálægt nýári. 160.^ var Sigurður Markússon dómsmaður

í Skagafirði, þá er Ari Guömundsson, umboðsraaöur Jóns Sig-

urðssonar, let þar dóm ganga um utansveitarfólk, sjá Hegraness-

þing; þar eptir gjöiðist Sigurður umboðsmaður Jóns sýslu-

manns Sigurðssonar í Hegranessþingi, því 1610, 20 október að

Lýtingstöðum í Tungusveit, la^tur Siguiður Markússon í umboði

Jóns lögmanns Sigurðssonar 6 manna dóm ganga um, hversu

nærri annars landi mætti stekk setja, og dæmdist, að það

skyldi vera tvö hundruð faðma tídfræð frá landamerkjum

annara, þar sem eigi væri löggarður landa á millum. Sig-

urður var merkisbóndi, og opt hafður við mál og dóma;

hann var og maðnr vel við efni, sem sjá má við giptingu

f^órii dóttur hans (sjá Húnavatnsþing) (þó Hannes biskup skrifi,

að Sigurður hafi verið sýslumaður í Hegranessþingi 1605, hygg

eg það að eins ritvillu á sýslunöfnum Hegranessþing fyrir

Pingeyjarþing). Sigurður Markússon andaðist í Heraðsdal

1653, þá 80 ára gamail.
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forbergur Hi'ólf'sson.

Faðír : Hrólfur sterki* lögTéttumaður í Hegranessþingi, hans

ætt telst svoleiðis af uiörgum. Faðir Hrólfs var Bjarni

Skúlason Hákonarsonar Skúlasonar Jónssonar Gríms-

sonar Eyjólfssonar Rafnssonar Þorkelssonar Halldórs-

sonar Guðmundarsonar ríka á Möðruvöllum. Aðrir

telja, að Hrólfur haíi verið Bjarnason Hrólfssonar Þor-

steinssonar prests á Völlum í Svarfaðardal, er var son

Nikulásar príors á Möðruvöllum og I^óreyjar, og það

sýnist líklegra. Móðir Hrólfs var Geirþrúður (sjá

Dalasýslu),

Módir Þorbergs var Ingibjörg Bjarnadóttir Torfasonar ríka í

Klofa Jdnssonar; móðir Ingibjargar var Ingibjörg Sig-

urðardóttir Finnbogasonar.

Koiia fyrri: Halldóra dóttir Sigurðar sýslumanns á Eeynistað

Jónssonar, hún dó 1645 72 ára. Eigi finn eg getið

barna þeirra.

Kona .sídari: Jórunn dóttir síra Einars á Melura I>órðarsonar,

barnlaus. Jórunn hafði áður átt síra porstein Tyrfings-

son, og átti með honum börn.

Launson k. iiú I^orbergur með Geirdísi- Halldórsdóttur, er

hét Halldör; ól Halldóra, fyrri kona porbergs, hann

upp, sem væri hann son hennar. Halldór gjörðist

listamaður, vel að sér í lögum og ymsum fróðleik;

hann gjörðist lögréttumaður og lögsagnari Beni-

dikts sýsluraanns Halldórssonar á Seilu og fórst

það laglega, en hann þótti kvennaraaður um of.

Kvinna Halldórs hin fyrri var Vigdís dóttir síra

Olafs Jónssonar á Miklabæ. Börn

:

1. Halldóra kona Skúla á Seilu Olafssonar; börn

:

1) Sja Tímarit mitt 1. B. bls. 18—19. Það er fleira, en þar

greinir, er sannar það, að faðir Hrólfs var Bjarni Skúhison;

hann hefir verið fjáður maður og átt nokkurt jarðagóz; hann

hafði upp alizt á Skeiði í Fljótum.

2) Móðir Géirdísar telst Ingibjörg Gísladííltir Brandssonar

lögmanns Jónssonar.
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a. Þorlákur á Seilu átti Steinunni, dóttur síra

Jóns Guðbrandssonar frá Flugumýri.

b. Síra Björn á Hjaltastöðum átti Halldóru

Stephánsdóttur ; börn:

a, Stefán' skólameistari á Hóhim, barnlaus.

jl Síra Jón á Kúlu átti Halldóru Árnadótt-

ur Þorsteinssonar frá Bólstaðarlilíð ; börn:

1. Björn, stiptamtsmanns skrifari, svo

Munkaþverárklausturshaldari (sjá Húna-

vatnsþing).

2. Halldóra kona síra Auðuns Jónssonar

(sjá Húnavatnssýslu).

3. Skúli á Langamýri giptist og átti börn^.

c. Jón.

d. Guðrún.

e. Hólmfríður.

f. Málmfríður átti Martein prentara Arnoddsson.

2. Björg kona Jihis h'igsagnara Illugasonar á Spá-

konufelli, þeirra dóttir Guðrún (sjá Húnavatns-

sýslu).

3. Helga kona I>(»rarins í Garði Þorlákssonar, þeirra

son þorlákur í Ólafsdal.

4. Giinnvör launddttir Halldórs átti í*órð f»orláks-

son, bróður f>(jrarins, er átti Helgu^.

1) Stephán Björnsson var sagður geðstiiður, komst í ólempni

á Hólum, sigldi og dó þar gamall ; hann var mikill reiknings-

raaður.

2) Enn voru börn síra Björns á Hjaltastöðum:

"{. í*(jra kona síra Eggerts í Glaumbæ, barnlaus.

8. Halldóra, kona Magnúsar gullsmiðs í Gilhaga, áttu

börn.

s. Kristín átti Ólaf á Frostastiiðum, þaðan góðar ættir.

s. Skúli átti Svanhildi Porgrímsdóttur frá Miðgrund,

áttu börn.

-í). Þórunn giptist, átti börn.

&. Björg barnlaus giptist eigi.

3) Enn er sögð diittir Halldórs og Vigdísar: Guörún, maður
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Kona Hallddrs hín síðari var Ingigorður'

Ingimiindardóttir, þeirra börn :

5. Síra Jön á Völlum í Svarfaðardal, hans börn

:

a. Síra Halldór á Hólum.

b. Helga-'.

hennar hét Einar, var að norðan, þeirra son: Halldór, hann

giptist og átti börn.

1) Kéttara víst Ingiríður.

2) Síra Jón Halldóisson á Völlum hafði vprið fyrirtaksprest-

ur í mörgu, hann var tvígiptui, fyrri kona hans var Helga

Kafnsdóttir frá Reistará
;

þeirra börn voru

:

a. Síra Halldór prófastur á Hóhim, lians kona Salvör

Þórðardóttir frá Staðastað.

b. Helga, hana átti porgrímur, soniir síra Jóns Ketils-

sonar á Myrká.

c. porbergur sigldi og dó í Grænlandi,

d. Halldóra átti Björn á Moldhaugum.

e. Björg átti Jun Einarsson í líeykjahh'ð.

Seinni kona síra Jóns hét Guöfinna Jónsdóttir;

þeirra börn

:

f. Oiöf, hana átti síra Hallgrímur Eldjárnsson.

g. Hólmfríður, hana átli Jón nokkur Jónsson á Árskógs-

strönd.

h. Helga.

i. porsteinn á Sökku, kona hans het Guðrún.

k. Gísli og

I. Páll, d(5u báðir barnlausir.

m. Síra Þórður á Völlum átti fyrst Þuríði, dóttur síra

Jdns Sigurðssonar á Kvíabekk, svo Ingibjörgu dóttur

síra Jóns Guðmundssonar á Melstað, og seinast Elínu,

ekkju síra Þorsteins Hallgrímssonar.

n. Síra Jón Jónsson á Myrká, hans fyrri kona Elísabet

Jdnsdóttir Björnssonar frá Eyrarlandi; eii seiniii kona

Rósa Þorsteinsddttir.

0. Guðrún, seinni kona Páls á Hofsstöðum.

p. Sigiíður átti Pétur prentara. Pað er sagt, að síra Jdn

Hallddrsson hafi átt 20 börn alls, 10 sonu og 10 dætur.
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Enn átti Halldór launson, er hét

G. Hallgrímur, hann bjó á Steini á Reykjaströnd,

var skáld og þótti vel syndur; hans kona Guð-
- rún Guðmundsdóttir ; börn :

a. Sigurður í Keflavík, giptist og átti börn.

b. Bjorg átti Ásgrím á Sauðá í Skagafirði,

barnlaus.

c. Guðbjörg átti Jón á Sauðá og börn.

d. Guðmundur á Hafsteinsstöðum átti Ingi-

björgu og börn.

e. Guðrún giptist eigi, barnlaiis'.

7. Páll launson Halldórs giptist Hildi, dóttur lög-

réttumanns Olafs lærða, bjó á Esjubergi, svo á

Arvelli, en var seinast í einhýsi á Keynistað.

pá er rekstur var gjör á beinaujálinu, fannst

hann þar dauður og var grafinn í túnvolli-;

hans börn:

a. Halldór á Mógilsá í Mosfellssveit átti Hildi

Jónsdóttur : börn

:

a. Oddur.

^. Ólafur.

y. Jón^.

b. Ingibjörg átti Guðmund Jónsson fra Ey-

lífsdal.

Halldór var fæddur 1623, bjó á Seilu, var

9 seinustu ár æfi sinnar á Hölum í Hjalta-

dal, dó 1711, 88 ára ; liann skrifaði annál

frá 1G40 til 1659.

1) Enn var dóttir Hallgrím.s:

f. Gróa, er Nikulás í Sólheimagerðí átti, þeirra son Guð-

munilur í Krákugerði.

2) Páll var grafinn þar eptir (ísk hans.

3) Enn voru börn Halldórs:

8. Vigfús hreppstjóri á Keykjnm í Mosfellssveit.

i. Þórður í Keykjavík, varð úti.

'C. Erlendur drukkuaði.
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B. Odcliir' laungetinn, meinast Geirdís og að hafa

vorið móðir lians ; son Odds var Þorbergur faðir

Málmfríðar-, or átti Svoinn son síra Magnúsar á

Fagranesi Árnasonar.

Þorbergur Hrólfssou varð sýslumaður í hálfu f>ingeyjar-

liingi IGOG, on bjó þó á Seilu í Skagafirði; hann var fæddur

1573. IGOG, 13. apríl, lætur hann 12 manna dóm ganga á

Helgastöðum yfir Guðrúnu fjorsteinsdóttur, sem í grautarkatli

hafði breiint til dauðs barn Olafs Jónssonar: var hún dæmd
dræp og síðan brennd eptir dómi 1G08, segir Björn á Skarðsá,

og telur bæði I^orberg og Sigurð brúður hans hafa það dæmt.

IGll krefst Guðbrandur biskup af sýslumönnum f^orbergi og

Sigurði, að þeir gjöri lagadúra á millum síra Gamla á t*ór-

oddsstöðum og síra Bjarna á Hálsi. 1612 11. maí að Helga-

stöðum lætur f>orbergur sýslumaður 12 manna dóm ganga um

þá 7 áverka, or Jón Halklórsson lýsti sig fengið hafa af þeirri

öxi, or Bjarni Magnússon heföi á haldið í viðskiptum þeirra

Jóns, er vanvirt hafði dóttur Bjarna; dæradu þeir konungi

oina mörk fyrir hvorja ákomu, or á höfðinu var, en hálfa mörk

fyrir hverja, sem á höndunum var, en þar Jón hafði vanvirt

dóttui- Bjarna og engin lagaboð sér til helgunar eða friðar

boðið, damidu þeii', að niður skyMi falla fjórðungur áðurnefnds

sakeyris. 1G15 11. júní lét Porbergur eplir dómi á Helga-

stöðum drekkja Kagnheiði Magnúsdiíttur frá Goldingaá á Sval-

barðsströnd, hún hafði drekkt barni sínu 5 vikna gömlu í ánni.

1617, 29. apríl, lætur Þorbergtir Hrulfsson með Þorsteini pró-

fasti Illugasyni dóm ganga að Helgastöðum með 3 prestum,

síra Bjarna Jónssyni, síra Pórði Ólafssyni, síra Jóni Þorvalds-

1) Aö Porbergur Hrólfsson hafi átt Odd nokkurn fyrir son,

raun víst eigi vera rétt, og eigi getur Jón Magnússon þess.

2) petta er ekki rétt ; síra Magnús átti víst engan son, er

Svoinn höt, on souur síra Magnúsar, or Gísli hét og hrapaði

tii (lauðs í Tindastól, átti laundóttur, er Guðríður hét, viö

Málmfríði nokkurri í^orbergsdóttur, en Þorbergur faðir hennar

var sonur Jóns í^oibergssonar Bessasonar Ingimundssonar

Bossasonar Hrólfssonar sterka; var þessi eldri Bessi bróöir

Porbergs sýslumauns.
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syni og 3 lögréttumönnuTn, Jóni Illugasyni, Jóni Jónssyni og

Guðmundi Illugasyni um mál Jóns Ólafssonar og Svanhildar

Björnsdóttur, sem fyrir (ísamlyndi og fleira aðskilin voru að

hjónabandi. ' 1G17 3. apríl að Hálsi í Fnjóskadal lætur f*or-

bcrgur dóm ganga um arf eptir Halldóru I^orvaldsdóttur; til

hans kallaði bróðir heniiar síra Jón Þorvaldsson og föðurbróðir

hennar síra Tihnas Olafsson, var arfiirinn dæmdur bróður honn-

ar síra Jóni. Nefnt ár voru Þorbergur og Sigurður í dómi að

Seilu í Skagafirði með Jóni lögmanni Sigurðssyni, Isleifi por-

bergssyni og fleirum, að dæma jörðina Velli í Hólmi undir

Hólakirkju, 1618 10. febrúar að Bólstaðarhlíð lét Jón lögmað-

ur með Porbergi Hrólfssyni og fleirum dóm ganga um ákæru

Teits Björnssonar móti síra Olafi Eilendssyni út af hálfum

Torfalæk, sem síra Olafur eignaði sér, en síra Erlendur faðir

hans hafði áður fengið Teiti, líka það, að síra Ólafur innihéldi

arfi f*uríðar konu Teits : kom dómsmönnum eigi saman, og

var því málinu skotið til alþingis. 1621 23. apríl að Helga-

stöðum lætur Þorbergur sýslumaður dóm ganga um liórdúms-

líkindi Olafs Jdnssonar með Sigríði í*orkelsdnttur, konu Ivars

Jónssonar: skyldi Ólafur með tylftareiði fría síg frá verkinu,

elha gjalda hórdómssekt og tvöfalt fulh'étti, eða 6 merkur Ivari.

Sama ár var að Helgastöðum ddmur lit nefndur af sýshimanni

Þorbergi um, að þau klæði, er menn bera móti konungs þegn-

skyhlu, séu upptæk af konungs umboðsmanni, líka stígvél og

framandi strumpur, þar innbyggjurum þeim, er fjáðir eru, sé

þaifara að eiga skylduvopn. 1622 11. september lét Þorbergur

sysbimaður með f>orsteini prófasti Ilkigasyni í Múla dóm ganga

yfir stefnu þeirri, sem síra Bjarni Gíslason með stefndi Oddi

Jónssyni, að hann hefði rægt sig fyrir andlegu og veraldlegu

yfirvaldi, og að Oddur hefði án heimihlar markað á síra Bjarna

0. fl.: var Oddur dæmdur fjölmælis- og rógsmaður, sekur við

konung eptir lögum og Iiika síra Bjarna fullrétti. 1623 21.

apríl að Hálsi í Fnjóskadal láta sýslumenn Þorbergur og Sig-

urður Hrólfssynir d()m ganga um hest, er Einar Eiríksson hafði

gripiö fyrir Sveini J^uissyni á Illugastöðura í Fnjdskadal : var

Einar dæmdur skyldugur hestinum að svara til Sveins, og lúka

honuin fullrélti 3 merkur, en konungi 3 aura. I sama sinn

letu þeir dúm ganga um jörðina Hallgilsstaði, er Arnbjörn
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Jónsson og Ólafur Jónssou deildu um, skyldu viðkomendur

maita þar um á alþingi. 1G23 1(5. september að Hálsi í

Fnjóskadal lét Sigurður sýslumaður Hrólfsson lireifa máli Kin-

ars og Sveins á Illugastöðum, sem þó eigi þá var til lykta

leitt: Sveinn þessi var sonarson Sveins ríka á Illugastöðum og

átti í deilura við Sigurð á Garðsá; þeir hafa að sögn verið

hinir síðustu á Íslandi, sem höfðu hesta, er þeir öttu (sjá þar

um Árb. V. þátt bls. 21). Dóttir Sveins var Ólöf móðir Magn-

úsar föður Sveins föður Tómasar föður Sölva föður Sveins lög-

manns. Eptir þann góða vetur 1G24 kom svellavetur hinn

mikli 1625, féll þá peningur hrönnum, svo að margir fóru á

vergang, orsökuðust þar af stuldir miklir, on pingeyingum þóttu

sýslumenn sínir Qarri sitja og aðgjörðalitlir, og klöguöu yfir

því ; þá túku þeir Þorbergur og Sigurður Hrúlfssynir fyrir um-

boðsmann Guðmund son Jóns lögsagnara Illugasonar, og var

hann þeirra og síðar Hrölfs lögsagnari. 1G35 dó Sigurður

sýslumaður Hrúlfsson, en son hans Hrólfur fékk sýslupartinn

1G36 móti porbergi. 1637 lötu þi'ir sýslumenn porbergur og

Hrúlfur fanga útilogumann, Guðraund Júnsson, er hálshöggvinn

var sama ár. Pað ár fúr Jens Söronsen um Norðurland og tók

á móti gjöfura, or buðust, en fór utan með Vopnafjarðarskipi;

fylgdi Þorbergur sýslumaður honum að Ærlæk. 1640 13. á-

gúst að Holgastöðum letu þeir Porbergur og Hrólfur sýslu-

menn G manna dóm ganga um grip á kapli, er Loðvík Jóns-

son klagaði Eggert Jónsson fyrir; skyldi Eggert synja með

lýrittareiði hinum meiri: en Guðraundur umboðsmaður þeirra

skyldi taka af honum eiðinn. Sveinn Skotti. son hins nafn-

kennda Axlar-Björns, flakkaði víða um land og var í flestu

illa ræmdur; hann vildi nauðga konu í Húnavatnssýslu 1644

og hafði gjört þar íleira illt, var hann þá þar hýddur, hljóp

síðan til Pingeyjarþings og kynnti sig þar illa; letu þá sýslu-

meun I^orbergur og Hrólfur húðfietta hann 1645 ; þá fiakkaði

hann suður með líkri kynning; þar klagaði Brynjólfur biskup

hann í lögréttu; dæmdu þá lögmennirnir, Arni Oddsson og

Magnús Björnsson, að Sveinn Skotti skyldi fií húðlát svo mik-

ið, st'm hanii mest mætti bera, missa annað eyrað og ábyrgjast

sig sjálfur; skyldi hann strax víkja til svoitar sinnar í ísa-

fjarðarsjslu.- Lítið batnaði Sveijiu fyrir þetta og fór sinu fram.



93

var hann enn hyddur og seinast hengiliir. 1650 20. ágúst að

Ærlæk lét Hrólfur Sigurðsson og I*orbergur Hrólfsson dóin

ganga um Ketil Jónsson hýddan þjóf og óknyttamaiin. Nú t<'ik

Þorbergur sjTjlumaður að gjörast mjög hiiiginn að aldri, sleppti

því sýslupartinum 1650, og bjú þar eptir embættislaus. 1656

reið hann frá heimili sínu Seilu í Hofsös kaupstað, kenndi

sóttar, þá er hann fór úr kaupstaðnum, komst að Óslandi, lá

þar viku og andaðist 8. september, 83 ára gamall; var hann

grafinn í Glaumbæ. Hann hafði verið sýslumaður í Pingeyjar-

þingi í 44 ár; hann var meðalmaður að vexti og álitlegur.

Enginn var hann tilgjörðamaður, en sökum Qarhegðar þótti

Þingeyingum hann röggsemdarminni en skyldi ; búsældarmaður

var hann, og stóðu til arfs eptir hann 9 bræðrasynir hans

;

hann var karlmeiini að aíli og gæfur hversdagslega, eigi sjer-

legur auðmaður, og eigi lærður svo skrif liggi eptir hanu.

Seinni konu sinni trúlofaðist hann í Hítardal 4. júlí, en fastn-

aði hana á Seilu 1647 í næsta mánuöi. Jón sýslumaður Ja-

kobsson meinar, að Þorbergur hafi haldið sýslu til dauða síns,

en Magnús Magnússon sýslumaður á Eyri segir, að hann hafi

sleppt sýslunni 1650 og þá hafi Sigurður Magnússon á Skútu-

stöðum þann sýslupart tekið. Magnús lifði samtíða í^orbergi,

og hefir því ritað sannleika. Enn fremur staðfestist það þar

af, að 1653 selur poilákur biskup Skúlason syslunjanni í ping-

eyjarþingi Sigurði Magnússyni jörðina Geiiastaði við Myvatn

fyrir Mjölbrigðastaði í Fljótum, hefir Sigurður því þá verið

orðinn sýsluraaður í Pingeyjarþiiigi. f*ess ber að geta, að á

meðan þeir bræður þ>orbergur og Sigurður héldu Jjingeyjar-

þing, var f'orbergur meiii röggsemdarmaður í sýsluverkum,

sem hann opt gjörði einn fyrir þá báða. Þorbergs getur mjög

opt sem meðdómsmanns á alþingi, t. a. m. 1634, 1636, 1637

og 1638.

Sigarftar Hróltssou.

Fad'n: Hrólfur áður nefndur.

Módir: Ingibjörg Bjarnadóttir Torfasonar.

Kona: Guðrún, dóttir Sæmundar prófasts í Glaumbæ Kárs-

sonar og Ragnheiðar Sigurðardóttur sýslumanns á

Keynistað (sjá Hegranessþing).
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Böni: A. Hrólfur sýslumaður (sjá hér síðar).

B. Grímur lögréttumaður í Miklagarði, átti Guðrúnu
Illugadóttur Hólaráðsmanns (sjá liér að framan).

Börn:

1. Síra Porlákur í Miklagarði átti Guðnýju Björns-

dóttur Hallsbonar harða; börn:

a. Hallur.

b. iákúli.

c. Guðrún.

d. Guðbrandur.

e. Grímur\

2. Illugi lögréttumaður í Vaðlaþingi bjó í Stóra-

dal og í Garði í Aðalreykjadal, átti fvr Herdísi

pórarinsdóttur; þeirra dúttir:

a. Guðrún átti Pétur'- lögréttumann á Kálfa-

strönd við Mývatn ; börn :

a. Síra Bjarni á Melstað átti Steiuunni

Pálsdóttur.

|j. Hallgrímur.

y. Steingrímur dó í skóla. •

h. Pétur hálfviti.

Seinni kona Illuga Málmfríður Jónsdóttir;

þeirra son:

b. Síra Grímólfur^ í Glaumbæ.

1) Enn var Jón sonur síra í*orIáks, hann varð úti á Heljar-

dalsheiði með Jóni Pálssyni Vídalín ; var efnilegt ungmenni.

2) Pétur á Kálfaströnd var meira enn tvegga maki til burða;

þau Pétur og Guðrún áttu Herdísi fyrir dóttur; hennar maður

var Magnús, son síra f»orleifs Skaptasonar, og voru þeirra börn

Hallgrímur stóri, Steingrímur og Pétur, er hér að ofan rang-

lega eru eignaðir Pétri; þessir allir bræður dóu barnlausir.

3) Síra Gríniólfur var fæddur 1697 að Garöi, var prestur ylir

62 ár, og varð afargamall; móðurætt hans er hvervetna talin,

sem hér, og Olafur Snúksdahn og fleiri telja föðurætt hans, sem

hér er gjört, en hér að framan er föðurætt hans talin öðru-

vísi, og það er víst réttara, svo telur Espólín, og eins síra Jún

Konráðsson í prestatali sínu, er heiir líklega haft það eptir síra
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3. Steinunn átii síia Portinn l^úrðaison á Felli,

barnlaus.

C. Ingibjörg, fyrri kona Jón.s porsteinssonar, barnlaus.

B. Björi í Dal' átti ({unnvöru dóttur Benedikts í Bdl-

staða '11110.

E. Jón lögréttumaður í pingeyjarþingi átti Sigríði

dóttur síra Geirs á Helgastöðum Markússonar. Börn:

1. Halldóra átti síra Eirík Guðmundsson og börn.

2. Málmfríður seinni kona Illuga Grímssonar (sjá

að framan); börn:

a. Síra Grímólfur.

b. Sigurður.

3. Sigríður átti Tómas Helgason, þeirra son Sig-

urður lögréttumaður á Varðgjá.

4. Kagnbeiður, bennar launson með Jóni á Svarð-

bæli porsteinn.

Sigurður Hrólfsson bj(5 á Víðimyri í Skagafirði og tók

liálft f^ingeyjarþiug móts við Þorberg, bróður sinn, 1606, þó er

það eigi fuUvíst, hvort Jón Vigfússon eða Sigurður Markússon

bafi þá sleppt þeim parti sýslunnar, en það er víst, að 1608

var Sigurður þar orðinn sýslumaður með bróður sínum. Sig-

urður var kyrrlátur maður, og því var Porbergur bróðir bans

opt fyrir dómaraverkum vegna þeirra beggja. Nokkrir dómar

Sigurðar eru áður nefndir, er bann gekk með bróður sínum

Bjarna formanni sínum, er var að safna til prestatals fyrir

Hólastijiti, og kunnugur var síra Grímólli, en safn síra Bjarna

fékk síra Jón; eins telur og Hallgrímur djákni i prestatali sínu.

Eg man það og, að í ættartölu Elínar Grímdlfsdóttur, fyrri

konu föður mins, er afi minn síra Pétur hafði samið og gefið

henni, stdð, að síra Jdn Grímsson á Hjaltabakka hefði verið

föðurbrdðir síra Grímólfs, sem með öllu er rétt, þegar ættin

er rakin, sem fyr segir. Ef það væri rélt, sem hér segir, hefðu

þar að auki foreldri síra Grímdlfs verið bræðra börn, og, eptir

því sem þá við gekkst, víst of skyld til að mega eigast.

1) Björn í Stdradal í Húnavatnssýslu, er átti Gunnvöru

Benediktsddttur frá Bdlstaðarhlíð, var sonur Hrdlfs syslumanns

Sigurðssonar, eins og hér síðar er sagt.
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I*orbergi. 1621 dó Páll sýslumaður Guðbrandsson á Víðimýri

hjá Sigurði sýslumanni, þá er Páll ætlaði til Hóla. 1635 dó

Sigurður syslumaöur Hrólfsson á Marteinsmessu 63 ára að

aldri ; hafði hann verið sýslumaður með bróður sínum nærfellt

30 ár, "pinn frómur maður" (segir Björn á Skarðsá); hann

hafði tiutt frá Víðimýri að Stórulaugum og búið þar nokkur

ár, en dó á Víðimýri og var graíinn þar í kirkjunni; hann var

opt kvaddur til meðdómsmanns á alþingi, og það var hann

seinast 1634.

dluðmuudui' Jóusson.

Fndir: ,Ión lög^agnari Illugason (sjá að framan).

Jlódfr: Guðrún, dóttir í^orgríms í Lunguhlíð (sjá að framan).

Kona : Sesselja, dóttir Árua Magnússonar á Grýtubakka.

Höiii: A. Hallgrímur.

B. Sigurður.

C. Þorgrímur.

D. Jón.

E. í*órný.

F. Jón annar (sjá að fiaman).

Guðmuudur gjörðist umboðsmaður þeirra Hrólfssona í

pingeyjarþingi, þá er svslubúar kvörtuðu yfir fjailægð og að-

gjörðaleysi þeirra réttu syslumanua. 1627 31. maí að Grýtu-

bakka i Höfðahverfi lætur Guðmundur Jónsson umboðsmailur

sýslumanna Porbergs og Sigurðar Hrólfssona 6 manna dóm

ganga um framfæri ómaga þeirra, er áður höfðu verið dæmdir

á síra Magnús 1 Laufási Ólafsson og á hans kvinnu, Agnesi

Eiríksdóttur; fylgdu þá Laufásstað 36 kúgildi, en fé síra Magn-

úsar virtist eigi meira en á 25 hndr. í fríðu og dauðu; var

síra Magnús og kona hans fríkennd fyrir fiamfæri ómagannii.

Á sama þingi sama ár og dag fríkenndi Guðmundur síra Hall',

1) Sumir telja síra Hall Ólafsson á Höfða son síra Olafs

Guðmundssonar, er þar var prestur næst á undan honum, og

aðrir son annars síra Ólafs Guðraundssonar, en sumir hafa

talið hann son Ólafs Árnasonar Péturs?onar Loptssonar, sjá

Tímarit mitt 1. B. bls. 19, og sannar dómur þessi, að þeir

hafi rétt.
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son síra Ólafs Áriiasonar áður i Höfða, og konu lians Kagn-

liikli Eiríksdóitur frá sömu ómaga framfæri. Faðir síra Magn-

lisar moinast Olafur Holgason, or bjó á Hofsá í Svarfaðardal,

on dó frá kor'nungum börnum : móðirin færðist á fálæki, og er

sagt, að síra Magnús hali fundizi á henni dauðri; síra Eyjólfur

á VöUum skrifar assessor Árna Magnússyni, að Bessi bóndi á

Urðum haíi tekið Magnús ; en Páll lögmaður Vídah'n hefir rit-

að, aö [lað hafi gjört Benidikt syshimaður Halldórsson, og má
hvorttveggja sait vcra, og Benidikt sýslumaður komið honum

til menningar; síra Magniis dó 1636, 22. júh', eptir bréfi Beni-

dikts sonar hans til Ola Vorms. 1634, þá er fjorbergur lætur

á Helgastöðum 6 manna ddm ganga um ómagann Ingibjörgu

Jónsdóttur, að hún skuli framfærast af Ingjaldi Illugasyni,

samt erfingja þeirra bræðra, Porsteins prófasts í Miila, Jóns og

Guðmundar Illugasona, en síra Björn Jónsson vegna kvinnu

sinnar, Hildar Illugadótiur, skyldi láta flytja fyrnefnda Ingi-

björgu inn í Eyjafjörð til sonar Guðmundar hoiiins Illugason-

ar, sem fiytji hana vestur til IngjaUIs Illugasonar, má sjá, hvað

margkvísluð þá var orðin þessi Illugaætt. 1640 skipa Þor-

bergur og Hrólfur sýslumenn Guðmundi umboðsmanni sínum

að taka eið af Eggerti, sjá að framan. 1645 28. maí að

Helgastöðum lætur Guðmundur Jónsson, umboðsmaður sýslu-

manna í pingeyjarþingi, dóm ganga um aðtekt á fé ekkjunnar

Pórdísar Þorsteinsdótiur á Þeystareykjum, er prófastur síra

Jón Gissuraison khigaði ekkjunnar vegna, að stjúpsynir hennar

Grímur, Gvendur og Snorri væru sekir, og voru þeir dæmdir

til að skila aptur öllu því, er þeir hefðu ólöglega frá ekkjunni

tekið, kviku og dauðu. Af þessu má sjá, að Guðmundur var

lengi umboðsmaður þeirra f>orbergs, Sigurðar og Hrólfs í

Pingeyjarþingi.

Hrólí'ur Sigurðarson.

luidir: Sigurður sýslumaður Hrólfsson, sjá að framan.

llJódir: Guðrún Sæmundardótiir frá Glaumbæ.

/iona : Björg yngri Skúladóttir, alsystir Þorláks biskups á

Híjlum.

JBurn: A. Sigurður, gjörðist lögréttumaður og bjó á Heiði á
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Langanesi, átti Málmfríði dóttur síra Sigurðar

skálds Jónssonar á Prestlióhim, börn

:

1. Jón* lögréttumaður þar og í 40 ár, átti Sig-

ríði elztu döttur síra Geirs á Helgastöðum (dó

1665) Markússonar bónda á Felli í Kinn Geirs-

sonar prests Jónssonar, þeirra dóttir Kagnheiður.

2. Kolbeinn,

3. Guðleif,

4. Signý.

B. Arngrímur sýslumaður, sjá hér síðar.

C. Síra Sæmundur á Undirfelli, svo á Upsum svo í

Stærra-Árskógi, átti 1684 Ingibjörgu d(3ttur Jóns

í Flatey Torfasonar, hún hafði áður átt barn með

Jóni syni Porleifs lögmanns Kortssonar, var það

Kristín, kona síra Arnbjarnar á Undirfelli. Börn

síra Sæmundar og Ingibjargar:

1. Síra Eggert á Stærra-Ai'skógi átti Sesselju

dóttur síra Halls í Grímstungum.

2. Einar'- átti Margréti dóttur Björns á Hvanneyri.

3. f>órunn átti Eyvind^ snikkara Jónsson.

4. Jón dó 1707.

5. Páll drukknaði 1707.

D. Björn* dó 1720, var U»gréttumaður í Húnavatns-

þingi, og bjó í Sléttardal; hann átti Gunnvöru

Benidiktsdúttur frá Bólstaðarhlið, börn:

1. Guðbrandur^ átti Ragnhildi Ólafsdóttur frá Ból-

staðarhlíð barnlaus.

1) Jón lögrettumaður Sigurðsson, er átti Sigríði dóttur síra

Geirs, var bróðir Hrólfs sýshimanns, scm fyr segir. I>ess er og

eigi getið, aö Sigurður Hrólfsson liali átt önnur börn, en Kol-

bein, Signýju og Guðleifu.

2) Einar var sérlega vel hagmæltur; eitt af börnum hans

var Björg, er kölluð var Látrabjörg, hún var og vel hagmæh,

en mjög undarleg, giptist ekki og átti ekki barn.

3) Eyvindur bjó á Karlsá og var kallaður duggusmiður.

4) Björn bjó í Stóradal, sem fyr sagt.

5) Kona Guðbrandar var dóttir Ólafs á Haukagili ; Guð-

i
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átti áðurnefiida Olöfii; sumir segja Skúla Skúla-

son skilgetinn.

Hrólfur fekk partinn af pingeyjarþiiigi e[itir fööur sinn

Sigurð 1G36, Jtá er J>orbergur liafði Iiinn partinn. 1650 að

Ærlæk var útnefndur dúmur af í>orbergi Hrólfssyni og Hrólli

Sigurðssyni uni. |>j(ífnað Ketils Jónssonar. 1651 í Hiisavík

nefndi Hrólfur dúnisnienn um barnsfaðernislýsingu Guðriinar

Jónsdóttur ui'p á Pétur Muncli. 1654 20. ai»ríl lætur Hrólfur

sýslumaður Sigurösson dúm ganga á Helgastöðum upp á klög-

un kaupmanns Kristjáns Olafssonar og skiplierra Hans Péturs-

sonar, sem kvörtuðu um missi sinn með því skipbroti, sein

skeði við sandinn fyrir vestan Laxárós ; en Höskuldur í'or-

valdsson, Erlendur Illugason, Sæmundur Bergsson og Porvald-

ur Jónsson voru hafðir grunsamir að liafa gúz úr skipinu mcð

leynd og óheimild burt tekiö, hvar fyrir þeir eigi sverja vildu,

og þar fyrir var dæuit, að þeir á eiðnum fallnir væru, og skyidu

sekir 4 mörkum til konungs, o. s. frv. Petta mál kom til al-

þingis sama ár 'óO. júní, og vísa lögmeun dómendum til þjófa-

bálks 8. kap. og farmannalaga 12. kap. og dæma, að uuigetnir

menn straffist harðlega. 1655 lýsti Hrólfur Sigurðsson hesti

á alþingi.

1661 30. júní klagaði lögréttumaðurinn í Vaðlaþingi,

Vigfús Jónsson, á alþingi fyrir lögmönnum svslumann Hrólf

Sigurðsson fyrir það, að hann hefði eigi viljaö gjöra sér lög

og rett í landaþrætumáli því, cr hann kærði til Jochums

Mums eldra, er byggt hafði Sauöasel á landi Vigfúsar; en

Hrólfur sýslumaöur afsakaöi sig með því, að stefnt hefði verið

fyrir báða sýshimenn Sigurð Magniisson og sig, en Sigurður

eigi við verið, er stefnan liefði verið fram lögð. L'rskurðaði

þá Árni lögmaður, að Hrólfur væri skyldugur og hvor sýslu-

manna fyrir sig, að gjöia mönnum lög og rétt, nær löglega

væri fyrir þá stefnt, annars ættu þeir að klagast fyrir léns-

manni eöa hans fullmektugum. Uni þetla mál Vigfúsar var

aptur rætt á alþingi 1662, hafði sýslumaður Sigurður Magn-

ússou dærat þar um, en þar eð dúmur haus var úendilegur,

var honum aptur heim visað. 1663 lét Hrólfur sýslumaður

dóm ganga í orðamáli Jóns Sigurðssonar, er Vigfús Friðriks-

son (er var faðir Púrarins, föður Guðrúnar, móður í*órarins
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sýslumaiins oo- hústnir Málmfríðar á Munka|jvorá) klagaði

fyrir ])að, að liann liofði á Itingi talað þossum orðura við sig;

"Eg lýsi þig retltækan undir konungsins lás, landráðamann og

konungsins fánga". D,Tmdi Hrólfur Jón í soktir, on sotti

sekta liæðina til lögnianna úrskurðará alþingi; dæmdu þá lög-

monn, að Jún skyldi oiga kost á að standa- við orð sín, ef

hann gaíli, annars gjalda tvöfalda sokt konungi og þegni

:

orðið landráðamaður skyldi vora fullrettisorö, og 4 merkur

konungi, on hitt hálfrettisorð, og tvöföld sekt á, þar á þingi

voru töluð.

Undir lögfostu síra Eiríks Hallssonar í Höfða 9. maí 1003

og 16. maí 11)81 holir syshimaður Hrólfur Sigurðsson skrifað

nafn sitt. 1()()4 kom orðamál fyrnofnds Júns Sigurössonar

fyrir á alþingi, og úrskiiröuöu li'igmenn, að syslumönnum í

Þingoyjarþingi tilkæmi rettiloga, að útpanta soktirnar hjá Jóni

eptir (híminuui, þar oð hann oigi hofði bevísað sín orð innan

takmarkaös tíma. 1075, þá er síra Gunnlaugur Sigurðsson í

Saurhæ í Eyjalirði sleppti Möðrufollsspítala umsjón, tokur apt-

ur við nofndum spítala sýslumaður Hrólfur Sigurðsson í við-

urvist síra Bjarna Hallssonar og Guðhrands Porlákssonar.

Undir kröfu síra Eiríks Hallssonar í Höfða 25. apríl IGSl á

Grytuhakkaþingi til Vigfúsar Bjarnasonar um arf optir ]\íálm-

fríði Hallsdóttur, systur síra Eiríks, hefir Hrólfur sýslumaður

Sigurðsson skrifað. 1682 11. maí da^mir Magnús lögmaðiir

Júns.-.on frokustu húðláts refsingu Jí'mi Sigurðssyni á t*vorá

fyrir guðsorða foröktun og tilskyldar sýslumennina í pingoyjar-

þingi, Hrólf Sigurðsson og Jón Vigfússon að leggja þá refs-

ingii á J(')n Sigurðsson. Sama ár 4. septemhor virðir syslu-

maður Hr(')lfur með tilkídluðum mönnum Lautásstað fyrir 50

hndr. moð 2"^ kiigildi. 1683 lætur síra Eiiíkur Hallsson, þá

(J9 ára garaall, 11. júní á (ir\tiihakka, upplosa lögfestu sína

fyrir Höfðastað; on Jcin syslumaður N'igfiissnn upp á skrifaði.

1688 3. jiilí Ivsir landfcigeti Hoiðomann á alþingi 47 rd. skuld

af stríðshjálpartolli hjá sýsluraönnum í Þingoyjarþingi, Hrólíi

Sigurðssyni og Jc'mi Vigfússyni, voru þoir þó háðir þá frá sýsl-

unni. í'að or meining mín, on eigi fiiUvissa, að Hr(ilfar hafi

sleppt sýsluparti sínum 1684 oða 1683. Hrólfiir hjó fyrst á

Víðimvri og tlutti þaðan norður að Laugum í Reykjadal. Síra
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Jón í*orgrímsson á Hálsi hefir sagt Jóni sýslumanni Jakobs-

syni, að Hrólfur hafi búið 12 ár á Skútustöðum, 12 ár í

Möðrufelli og 12 ár á Grýtubakka, og þar hafi hann tekið

Arngrím son sinn fyrir lögsagnara, en sannast mun, að hann

hafi tekið Arngrím son sinn fyrir lögsagnara nálægt 1G80, og

Arngrímur hafi því utan farið 1G84, aö fá sýslupartinn, er

hann tók að veitingu 1685, og raáske Hrólfur hafi þangað til

við lafað, en haft Einar Einarsson fyrir umboösmann 1G84 ;

bjó Hrólfur sýslumaður þá á Bringu og var orðinn mjög hnig-

inn að aldri, þar eptir fór hann í Dal, til Björns sonar síns,

og dó þar 1704. IGGO var Hrólfur dúmsmaður í Skagafirði

Benidikts sýslumanns Halldórssonar, var þó Hrólfur þá svslu-

maður í hálfu Pingeyjarþingi.

Sigurður Magnú.s.soii.

Fadir: Magnús sýshimaður Arason á Reykhólum, sjá Barða-

strandarsýslu.

Mödir: í^órunn ríka Jónsdóttir sýsluraanns Vigfússonar.

Kona : Sigríður Oddsdóttir (dó 1683, 88 ára) á Borg Þorleifssonar

í Búðardal, Bjarnasonar Oddssonar. f*au giptust 1650.

Börn: A. Magnús í Bræðratungu átti fyr Jarðþrúði (aðrir

Arnþrúði) Hákonardóttur sýslumanns; hún dó af

barnsförum að andvana 4. barni 1G8G, barnlaus.

Síðar átti Magnús 1689 í^órdísi, dóttur Jóns

biskups Vigfússonar, þeirra börn:

1. Síra Sæmundur Magnússon prófastur á Mikla-

bæ átti Guðrúnu Þorsteinsdóttur lögréttumanns

á Flugumýri Jónssonar; börn

:

a. Síra Magnús á Þingvöllum.

b. Oddur á Atlastöðum.

c. Margrét.

d. Jarðþrúður.

e. porsteinn.

f. Helga.

2. Jón' á Stórauúpi átti fyrst Sigríði Guðraunds-

dóttur: börn:

1) Það er sagt, að Jón á Stóraniipi hafi verið fimmgiptur.



103

a. Síra Giiðmiindiir á Krossi.

1). 8íra pórðiir á Kálfafelli.

c. Sigríður.

Önniir kona Jóns var lieigljót Guðmunds-
dóttir ; Ijöri)

:

d. Guðrún.

e. Sigríður.

f. Guðmundur.

g. Sigurður.

Þriðja kona Jóns var Guðrún' Skúla-

dóttir, barnlaus.

Fjórða kona Jóns Guðlaug Ólafsdóttir;

þoirra barn:

h. ÍJorbjörg.

Launbörn ,lóns voru þar að auki:

i. Jón'^

k. Jón annar.

3. Elín átti Bjaina lögrettumann á Móeiðarhvoli

Brynjólfsson ; böin:

a. Karítas.

b. Elín.

4. Sigríður og

5. Oddur, dóu 1707.

^íagnús var drykkjumaður og óoyrinn við öl,

einkum við konu sína Pórdísi. Biskup Jón Vídalín

áminnti hann þar um, en það dugði eigi. pórdís

flýði frá Magnúsi heim í Skálholt; var þar þá

Arni assessor ]\Iagniísson ; Þúrdís gekk stundum

í stofu, þar er Árni hafði aðsetur sitt; þar af or-

1) Guðrún Skúladóttir er talin fimmta kona Jóns, og átti

liann ekki barn með henni, en þiiðja kona haiis var Herdís

dóttir Sæmundar fálkafangara, með henni átti hann og ekki

barn.

2) Annar Jónanna var skilgetinn, og sonur Bergljótar, ann-

arar konu Jóns á Niípi; sá Jón sigldi, nefndi sig Jón Núp,

lærði skósmíöi, settist að erlendis, varð tvígiptur og átti þar

möro- börn.
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sakaðist, að Magnús skrifaði Árna svigurmæli, að

liann niundi íleira við liana tala, en sæmfli. petta

liafði Árni til máls, og varð Magniis fyrir |>unguni

sektum, þá skaut liann málinu til hæstaréttar og

f(5r sjálfur utan að framfylgja málinu ; en áður en

það yrði dærat í hæstarétti, dó Magnús 1707

;

málinu var framfylgt, og tapaði Arni því fyrir

hæstarétti, og varð að borga raálskostnað.

B. Elín, seinni kona síra Skúla Þorlákssonar á Grenj-

aðarstað, hún dó 1G99 42 ára. Börn

:

1. Síra I^orlákiir di'i 1707, harnlaiis.

2. Sigríður átti síra Jón, dón bæði barnlaus 1707'.

3. Margrét átti Halldór syslumann Eiiiarsson, dóu

bæði 1707, barnlaus.

4. Sigríður dó 1707 barnlaus-.

5. Benidilvt dó 1707, barnlaus.

G. Jórunn^ átti Biynjúlf sýslumann Thorlacíus á

Hliðarenda, og var lians seinni kona, sjá Ar-

ness þing.

Sigiirðiir Magnússon mannaðist vel og var með móöur

sinni Þórunni á Skútustöðiim; hann giptist 1G50 Sigríði d(ítt-

ur Odds ríka á Borg, systur síra Sæmundar í Hítardal og tók

ser bústað á Skútustöðum, let þar byggja mjög rausnarlegan

bæ og kirkju og lét þar til færa stiíiviðu af Langanesi með

miklum kostnaði ; miíiMr bans var þar og, ou aö kalla búlaus;

lifði hún af eignum sínnm. Þá er Porbergur syslumaður Hrcilfs-

son sleppti sínum parti í Þingeyjarþingi, fékk Sigurður Magn-

ússon sér hann veittan IGoO, að vilni Magniisar sýslumanns á

Eyri í Seyðisfirði Magnússonar, og st()ð hans vegur með blííraa.

Espóh'n meinar, að Sigiirður bafi tekið sýshina IGGO og eins

sýslumaður Jón Jakobsson, en það er eigi rétt. Fáir dóraar Sig-

uiðiir hafa mt'r fyrir sjónir komii"), |ii'i iná þi'tta telja : 1G51,

1) Sigríður eldri var heitraey síra Jcjns Jónssonar á Möðru-

völlura, en d(ju bæði, áður en saman nivðu.

2) Sigríður yngri átti Martein prentara Arnoddsson. en dó

barnlaus; hún hefir verið hans fyrri kona.

3) Jórunn erfði öll systkin sín.
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20. septenibcr lætur sýsluraaður í pingeyjarsýslu, Sigurður

Magnússon, dúm ganga að Kcldunesi um Rauðasel; sá dómur

var ákærður af Jóni lögrettumanni Vigfússyni sem óendilegur,

kom liann Iní undir lögmanna úrskurð á alþingi 16G2, 30. jiiní.

1653, 30. júní selur ['orlákur biskup sýslumanni í Pingeyjar-

þingi, Siguröi Magniissyni, Geirastaði við Mývatn fyrir Mjöl-

brigðastaði. Hvorki getur rétt verið nafn eða ártal á bréfi

Gísla biskups Þorlákssonar, útgefnu 1688, að síra Guðmundur

Jónsson skuli hafa umboö ylir Inilfri Geldingsey mót sýslu-

raanni Sigurði Magnússyni, [)ví Sigurður var þá dáinn, ogGísli

biskup ]íka dáinn (liklega hefir ártalið átt að vera 1658). Að
Sigurður sýshnnaður hati drukknað í Mývatni, er eins ósatt;

því árið 1668 lagðist hann í þungan sjúkdúra og þjaðist mjög

og dú loks lir þeim sjúkdómi um alh-aheilagramessu 1668, þáer

hann hafði verið 18 ár syshimaður. Oljóst er raer, livort Sig-

urður sýsluraaður heíir hahhð nokkum uraboðsraann, en eigi

er ólíklegt, að hann í sinni þungu banalegu liafi fengið fyiir

sína hönd niág sinn Jón Vigfiisson í Lögraannshlíð, og að liann

haíi þar lijónað seni umboðsraaður til þess liann fekk veitingu

1669. Ekki var Sigurður nijög auðugur í fyrstu, því hann hafði

cigi annað en sinn iöðurarf, og eigi lifði iiann svo lengi, að

hann næði til arfs eptir móður sína, seni dó 1674, eða föður

konu sinnar Odd á Borg, seni dú 1683, bjargaðist samt vel af

eigin atburðum. Eigi var Sigurðtir ne aðrir sýsluraeim í ping-

eyjarþingi um þær mundir lialdnii- raiklir lagamenn.

Jón ViglVissoii.

Fdðlr: Vigfús lögréttumaöur í Lögmannshh'ð (fauldur 1609

dó 16. nóvember 1685), sonur Jóns lögmanns Sigurðs-

sonar á Heynistað.

iVádir: Guðnin (fædd 1609 dó 18. ágúst 1697) dóttir Hall-

dórs lögmaniis Olafssonar, sjá Hegranessþing.

KoiKi : Helga, dótlir INIagniisar sýsluraanns Arasonar og f>ói-

unnar ríku, þaii JiWi og Helga giptust 1660, voiu lienni

þá talin 90 lindr. í lausafe.

Böni : Porbjörg, á(ti Petur son Bjarnar svslumanns á Staðar-

hóli, sjá Dalasyslu.

Ura uppvöxt og raenning Jóns hef eg ekkert aö rita, en



106

líkast er, að hann hafi verið vel uppalinn og fræddur. Hann bjó

lengst í Lögmannshlíð. Eg meina, að hann hafi sem umboðs-

maður tekiö |jann hluta |>ingeyjarþings, er Sigurður sýslumaður

Magnússon hafði, 1668, en veitingarbref þar fyrir gaf honum

20. júií 1661J Jóhann Petursson Klein á Bessastöðum, upp á

hans konunglegu hátignar og lensmannsins vegna, og skyldi

hann sækja iil hans staðfesting þar upp á, þá er hann kæmi

til landsins; skyldi Jón undir embættismissi borga árlega á

Bessastuöum um Jónsmessuleytið eða um mitt sumar eptir '/v

Norðursýslu i v a ð m á 1 u m 11 v o ð i r, í s o k k u m s t ó r t-

hundrað og 55 pör, og fyrir einn hálfan (rust) hest

2 rd., samt fyrir óvi.ssar tckjur og sakfall gjöra

reikning, skila rekum, ei nhy r ningshornum, rost-

ungstönnum. hvítum fálkum, hvítabjörnura og sér-

hverju fágætu, sem tilfalla kynni. Hólabiskupar munu

þá hafa liaft konungstíund af svslunni. Aður en Jón gjörðist

sýslumaður, var hann lögrettumaður í Vaðhiþingi, en óþarft tel

eg að rita hér dóma hans, get þó þess, að 1670 var Jón sýslu-

raaður Vigfússon á alþingi með dóm um barneign. 1673 er

dómur Jóns svslumanns útnefndur á Grytubakka um ))arnsfað-

ernislýsingu Sigríðar Pnrðardúttur upp á enskan skiiibrotsmann.

1679 dæmdi hann ásamt Hrólfi sýsluraanni, aö Náttfaravíkur

lægju undir Stað í Kinn, og að þar mætti enginn (U\vfislaust)

setja byggð. 1682 19. apríl að Húsavík láta sörau sýshimenn

dóm ganga um tilkall kaupraann>ins þar Christophers Hansens

Bangs til Ingjalds Einaissonar fyrir búðarbrot og stuld þaðan

af nokkru gózi: stefnan í málinu var dæmd ónýt, þar hún sé

ófuUkomlega orðuð og innihaldi eigi sínar bevísingar. Jón bjó

í Lögmannshlíð utan sýslu eptir konungsleyfi. Þá er Jón hafði

í 14 ár verið syshimaður í hálfu pingeyjarþingi og smáharðn-

aði í ári, en sama var afgjabl sýsluiiartsins, og hann átti langt

til að sækja, þútli honura embaHtið eigi ómaksins vert og frá-

sagði ser sýslupartinum, þar hann eigi fékk linun í eptirgjaldi

1683, og bjó síðan sem bóndi. 1685 hefir Jón látið hrepp-

stjóra í Glæsibæjarhrepp gjöra aðsjún hjá sér upp á óraaga-

framfæri Guöniundar Ólafssonar; hcfir hann frátalið skuldir og

90 hnd. kusafjár, fé konu sinnar, þá hafa þeir talið 8 raenn

á fæði, en' bæði matbjörg og heyfeug ónógan.
^
Her af má sjá,
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að ekki hefir verið svo stórmannlegt, eða slíkar búnægtir hjá

Jóni, sem auð hans af jarðagózi sambauð, að hann skyldi eigi

hafa utan 8 manns að fæða, og þó voru matar- og heyjaföng

ónóg. Hefir hann sem íieiri bændur smánurlað saman til

jarðakaupa, en verið sparsamur í búi. Omaga framfpri hcfir

þá og verið reiknað eptir búsgnægð og Lausafjárupphæð. Pað

var venja þá og lengi síðan, að valdsmenn tóku vitnisbinði

sína, það gjörði og Jón, þá er hann frásagði ser sýslupartinum

á alþingi 1683. 1702 hefir Helga kona Jóns verið dáin, því

það ár 26. september að Lögmannslih'ð hefir Jón Vigfússon

fengið dóttur sinni Þorbjöjgu til fullkominnar eignar þessar

jarðir: Ás í Kelduhverfi með tiUiggjandi lijáleigum 40 hndr.,

jörðina Byrgi með Byrgisseli í sömu sveit 20 hndr., Miðvík á

Svalbarðsströnd 15 hndr., Krossanes syðra við l^yjafjörð 20

hndr , fyiir þá fasteign, sem Þorbjöigu hefir borið eptir móöur

sína, Helgu Magnúsdóttui-, en tilskildi sér þar á niúti, að mega

halda til alls ág()ða þeim jörðum, sem Þorbjörgii heföu með

réttu tilfallið eptir móöur sína. Viðstaddir hafa veriö Bjarni

Pétursson, Hákon Árnason og PJgill Jónsson. 1700 um haustið

fór Jón vestur að Skaiði og Tjaldanesi að finna dóttur sína

og son hennar; var hann um veturinn hjá Bjaina Péturssyni

á Skarði, og fór aptur norður að Lögmannshlíð sumariö 1710.

1714 hefir Jón sýslumaður dáið millum þess 11. og 12. sept-

ember í Lögmannshlíð, því í þeirri sætt, sem þeir Bjariii Put-

ursson og Sölfi Tómásson liafa gjört sín á railhim uö Lögmanns-

hlíð 27. maí 1715, segir Sölvi, að fósturfaðir sinn hafi á sinni

banasæng 10. september 1714 gefið ser gjöf (en nefnir ei

hverja), þessa gjöf hefir Sölvi sér fra sagt, og mikið auðmjúk-

lega í undirgefni beiðzt undan ákærum Bjarna. Er af þessu

auðséð, að Sölvi muni með sterfbúið eitthvað ógætilega hafa

farið, sem þá niðurféll. Jún Vigfússon var maður góðgjarn;

hann uppól nefndan Sölva og Olöfu Einarsdóttur, og kom

þeim til þeirrar menningar, sem auðið var. Sölvi gjörðist

klausturhaldari á y-i Munkaþverárklaustri ; faðir hans var Tóm-

ás, örsnauður bóndi á Slóru-GIerá í Kræklingahlíð; þessi Tóm-

ás fór með konu sinni á grasafjall og komu á meðan syni sín-

um Sölva fyrir hjá þeim hjónum í Lögmannshlíð ; en þá er

Sölvi skyldi heim fara til foreldra sinna, er sagt, að liaiin hafi
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haldiö .mn kne á Jóni og eigi viljan fara. Sölvi giptist soinna

Halldóru (iottur Jóns bónda Jónssonar, or uni tírna hafði Fljnta-

umboð; þeiirason var Sveinn löo;maður. I Löomannshlíðarkirkju

var á töílu uppsett grafskript eptir foreldri Jóns sýslumanns

:

"Her undir hvíla ærugöfug höfðingshjón,

virðuglegur og velvís höfðingsmann

Vigfiis Jónsson b. m,

HviT í Guði sætlega burtsofnaði |tann l()da

November 1685 á 76ta ari hans aldurs

Ásamt dyggðæðhi liofðingsmatronu

(iuðrúnu Halldiírsdútlur b. m.

Hvi'r herveru sinna lífdaga enihiði [lann ISda

Augusti 1607 á 88da ári hennar aMiirs'>.

Taflan er gjörð 1(399.

Jón sýshimaður Vigfússon þi'dli kyrrhítur, ga^linn og liæg-

ferða. oróður en bó nokkuð fefastur maður. ekki fór oið af

lærdómi hans, en ln'ihöhlur var hann í meðallagi talinn. Pað

virðist sem Jón hali eigi algjörlega losnað við sýshipartinn fyr

en 1685, sjá h^r siðar.

Í æltartulum nefnist Jún sýslumaður í Þingeyjarjiingi

1(361 ; ef það er rt-tt ártal, þ}kir mér líkasi, nð liann þá hafi

orðið umboðsmaður Sigurðar jMagníissonar.

Jóii Jóiisson'.

Fablv. Síra Jón t*orvarðarson á Skinnastöðum.

l(o)i(i Jöiis fijni : Guðný dúttir Jóns bónda úr Keykjadal.

Koiut .loíis se'tnm: Kristín Grímsíh'dtir Gottskálkssonar frá

Glaunib;i\

liiini: Kiistín giptist Bjarna syni síra 3Iagniisar Bjarnasonar

á Eyjadalsá (sem var bióðir sira Jons Magnússonar

skáhls í Laufási); þau barnhuis.

1683, 25. ágúst skikkaði kndfógeti Heidemann Jiín til

dóniara yfir klögun síra Magnúsar Ilhigasonar í Húsavik um

átroðning höndhinarfólks þar, her um h't Jón dúm ganga sama-

staðar 14. apríl 1684. 1685 skrifar hindfúgeti HeidiMnann

1) Um ætt þessa Jons Jónssonar veit eg ekkert. en helJ

að það sé eitthvað bogið, er hér steudur um hana.



109

sysltiniönnniu í Xiirðursýslii, Júni Viofússyni og Jóni Jiinssyni

uni húsavirðing og inventariuni í Húsavík. I^etta ártai reynist

rangt og ciga aö vora 1083. Sjá jiað or hjer seinna verður sagt

um dauðaár JÖns Jónssonar. 1G84 bjó porlákur hóndi Jónsson

á líauf á Tjörnesi, en Jón sonur Illuga prests í Húsavík hjó á

Bakka á Tjörnesi með 3 sonum sínum, var þá óaldarvetur

mikill í Þingej'jarþingi, hrugðust niönnura heyföng og togfiskur.

8vo har við, að synir Jóns á Bakka höfðu fuudið higvað f*or-

híks á svokölluðu Hundraðsniiði, drógu hann u|»|i og tóku þar af

2 fullorðna hákalhi og leyndu, Jietta kvisaðist og konist svo

langt, að IVjrlííkur stefndi Júni og sonum hans fyrir d(5m Jóns

sýslumanns Jónssunar; dráttur varð nokkur á |iinghaldinu, en

[ú er sýslumaður reið fra heimili sínu Ærlæk og átti skammt
til Húsavikur, varð honum snöggle^a illt og higðist fyiir í

^S'orðmannahig skainmt suður frá Húsavík og K'/t Inir, var iiann

jarðaður í Húsavikur framkirkju, meinast þetta hafa skeð síðla

vetrar 1685. Sögn var, að Jón Illugason heföi fcngið lýndan

karl í Skúgargeiði (Húsavíkurkoti) að fyriikoma sýslumanni eða

glepja fyrir honum af (Itta fyrir útfalli lagvaðsmálsins. Jón
Illugason gipli porláki h(5nda á Kauf dcittur sína mcít vilja

sínum með góön þóknun. Jón sýslumaöur hjó á Ærlæk í Ax-
aihrði og hafði hnigi áður veiið lögrettumaður í Pingeyjar-

þingi, en var setlur þar sýslumaður af Heidemann, sera fyr er

sagt, þegar ckki fékkst boð upp á Pingeyjarsýslu og hæði Jo'n

Vigfússon og Hr(.)Ifur höfðu frásagt sér hana, mun J(úi þó eigi

hahi haldið utan hálfa sVsluna. Se ártal á fyinefndu Hoide-

mannsbreti rí^'tt, hehr Hcidennmn viJjað hahla J(5ni Vigfússyni

viö sysluna, þij Iiann frásegði sijr hana IGSo, og fógetinn hefir

[lá eigi vitað um dauöa J(íns J(5nssonar, er hann Iiefir ritað

bréfið, eða þaö hefir verið fyr á árinu, sem Jon d(5.

Eiiiar Eiuarssou.

Fadir: Einar Fljóta umboðshaldari, sonur Skiila Einarssonar

og Steinunnar laund(5ttur Guðbrandar biskups.

Mööiv : iJuriður dóttir síra Sigurðar J()nssonar'.

Kona: Halldóra d(5ttir síra Jóns Guðmundssonar (Jcin var

1) o: frá Goðdölum.
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prestur til Möðriivalla í Eyjafirði og bjó á líúg-

stöðum').

Böni : A. íJinar,

B. Jóii,

C. Guðrún, dóu öll barnlaus í stórubúlu 1707.

D. Halldóra átti síra Jón Sæmundsson við Mývatn.

Einar var orðinn lögréttumaður í f>ingeyjarþingi 1679'-,

gjörðist svo lögsagnari Hrólfs sýslumanns; hann var á alþingi

1700 og bjó á Héðinshöfða.

Nikolás Eiuarssou.

Sjá Hegranesþing. Hann heíir her ei verið utan lögsagn-

ari um tíma, sem þo mun óvíst.

Arngrimnr Hrólfssou.

Fadir: Hrólfur sýslumaður Sigurðarson.

llJóð/'r: Björg yngri Skúladóttir.

Konu: Húlmfríður dóttir Björns sýslumanns Pálssonar á Espi-

hóli í Eyjaíirði.

Börn: A. Björn á Laugum lögréttumaður átti Steinunni

(aðrir Steinvöru) forvaldsdóttur prests á Presthól-

um, börn:

1. Arngrímur.

2. Ragnheiður.

3. Jón.

4. Þorvaldur.

5. Björn.

G. Hólmfríður.

B. Páll bjó á Víkingavatni, átti Kagnhildi Þórarins-

dóttur^, er þar bjó, og börn:

1. Ingunn.

2. Hólmfríður.

1) Halldóra var systir Jóns Eúgmanus, er var háskólakenu-

ari í fornfræðum í Svíþjóð.

2) pað er sagt, að hann haíi það ár gipzt Halldóru.

3) Sumir nofna föður Ragnhildar I^rgrím, eu það er líklega

rangt. Þórarinn faðir hennar var Þórarinsson og ríkur bóndi.
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3. í^órarinn'.

4. Runúlfur.

5. Helga.

6.' Vigdís.

7. Páll.

8. Þórður.

9. Þdrarinn.

10. Guðríður.

11. Ragnlieiður'-.

C. Björg giptist 1709 Kunólfi Einaissyni prests frá

Skinnastöðum, þaii buggu í Hafrafellstungu, börn

:

1. Einar.

2. Hrólfur.

3. Arngrímur.

4. Jón.

5. Nicolaus.

6. Pórður.

D. Ragnlieiður (aðrir Ragnliildur) dó í stórubólu 1707.

E. Bergur dó barnlaus.

F. Helga dó ógipt.

Fyist tjáist Arngrímur að hafa farið utan 1684 með

Birni sýslumanni Magnússyni á Munkaþverá, kom út 1685

með konungs veitingarbréf 11. apríl fyrir Pingeyjarþingi og 6

konungsjörðum í Keykjadal, samt leytisbréf til að eiga Hólm-

fríði [irímenning sinn, hann giptist siðan og tók sér bústað á

Stóru-Laugum í Reykjadal. 1685 8. ágúst að Presthólum í

Núpasveit lét Arngrímur dúm ganga um duggu, sem enskir

tiskimenn höfðu eptirskilið á Raufarhöfn á Meh-aklíasléttu

1684, en enginn síðan vitjað ; sama dugga var á alþingi dæmd
konungi, en Arngrímur skyldi sæta útlátum fyrir forsómuu í

því, að taka dugguna með tilheyrandi að sér, og gjöra kon-

ungi réttan reikning fyrir öllu. 1690 klagaði Jón Sigurðsson

1) 8onur Þórarins eldra het Arni faðir síra Hóseasar.

2) En voru börn Páls, er upp komust:

12. Guðbrandur eða Guðmundur.

13. Þórdís, hennar dóttir var pórunn kona síra Einars

Björnssonar á Klifstað.
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á Dæli í Fnjóskadal yfir hjábliörun Aiiigríms sýsluinanns í því,

aö gjöra ser lug og- rett móti Pétri Bjarnasyni frá .Staðarhóli,

sem hél(!i íyrii- Jóni með ofVíki jörðunum Hálsi í Kinn 20

hndr., Þverá (iO Imdr,, Víðivölhim í Fnjúskadal 25 hndr., samt

Ljótsstöðutn; ski[iuðu lögmenn Magnús Jónsson og Sigurður

Björnsson á alþingi 0. júh' sýslumanni Arngrími Hrúlfssyni að

láta sækja sök Jóns Siguiðssonar og' útfæra móti Petri, samt

gjöra honum lög og rétt. 1595 frambar Arngrímur í lögrettu

umkvöitun ytir lialdi á skatti, tíundum og gjaftolli af jörðunni

Grýtubakka, hvar upp á U^gmenn svöruðu, að þar eð þetta á-

hrærði konungsins Interesse og afgjabl af sýslunni, þá sé vabls-

maður lögskyblur með vitaQársókn að sækja í héraði, svo kon-

ungsins víseyrir eigi fyrir tráss ne lögleysu niður falli.

Vm 1G96 tók Arngrínnir at") krenkjiist, var þó við sýslu-

verk ojtt sjálfur, en tuk fyjir Jögsagiiaia stundum Einar Ein-

arsson á Kauðuskiiðu og sín seinustu ár Porgrím Jónsson í

Keykjablíð. 1097 tilfell <'Kiðu nubba>' eða «geitamálið»),

sem var svoleiðis, að Jón pórðarson í Tunsu, Múlastaðarbjá-

leigu, stal geit, skar bana lifandi á kviðinn og dró úr benni

mör og innýíli ; var Jún þar fyrir kagstrvktur og brennimerktur

eptir dómi Arngríms sýslumanns sama ár. Arngrímur lagðist

í rekkju af skyrbjúgi og dó af þeim kiankleika 1700. Hann

bjó á Stóru-Laugum í lieykjadal, sem áður er sagt, var ekki

mikiU auðmaður, ekki þótti hann röggsemdarmaður í embætti

sínu, var annars kyrrlátur og betir, ef til vill, ekki treyst laga-

vizku sinni, sem Iialdið var að ekki hafi verið mikil. Arn-

grímur helt alla sysluna um sína daga og var 16 ár sýslu-

maöur, átti og stundum andstreymt í málum og fleiru. Mælt

er, að hann eða Hrúlfur faðir bans bafi á alþingisferð glatað

prótókolum sínum, en sumir segja lögbókum sínum.

poi'grínnir Jóiissoii.

Fadir: Jón sonur Þorvalds bónda, bróður Þorláks biskups

Skúlasonar.

Módir: Sesselja' dúttir Júns Svenska.

1) Sesselja var dóttir Jóns sonar Jóns prentara í Núpufelli

sonar síra Jóns sænska.
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Kona : Margrét Bergsdóttir liálfsystir Markúsar sýslumanns

Bergssonar, hún varð tVávita sín seinustii ár.

Hdiii : Helga átti síra Jón Halldórsson á Völluui, [uui voru

barnlaus.

Laiin.soii í^orgríuís: Hildibrandur íór suður og varð lögréttu-

maður, en seinast beiningamaður.

Þorgrímur bjó í Keykjahlíð og varð gildur bóndi, gjörðist

og lögréttumaður i [>ingeyjarþingi og lögsagnari á seinustu ár-,

um x\rngríms sýslumanns, og stóö einn fyrir sýslunni árið

1700 til þess Halldór sýslumaður við tók; þó sýnist að Niku-

lás Einarsson kunni og að hafa verið þar lögsagnari; aptur

raeinast Þorgrímur að hafa verið settur lögsagnari eptir Hall-

dór syslumann og Pétur lögsagnara, er báðir dóu í stóru bólu

1707. Þorgrímur d(5 snögglega á ferð 1700; sama ár testa-

menteraði Margret kona hans Brynjólfi Thorlacius fé þeirra, en

1710 testamenteráði hún það Páli Vídah'n, sera fékk [^ar upp á

1721 konunglega staðfestingu.

Pétur, son síra Markúsar Geirssonar í Laufási, var settur,

þá er lát Halldórs fréttist, en dó skömmu þar eptir; hann var

stúdent og áður ráðsmaður á Hólum.

Halldór Eiuarssou.

Faðir: Eiuar sýslumaður Eyjólfssou (sjá Árnessýslu).

Módir: Margret dóttir síra Halklórs Daðasonar prófasts í

Hruna.

Kona: Margrét dóttir síra Skúla f'orlákssonar prófasts á

Grenjaðarstað, og Guðrúnar Benidiktsdóttur s^^lumanns

Halldórssonar lögmanns. Margrét dó í stóru bólu 1707

barnlaus.

I*á er Einar sýslumaður faðir Halldórs dó 1695, tók Páll

Vídahn Halldór, sem þá var við skólalærdóm, mjög skarpur

piltur, en Páll Vídalín þá skólameistari í Skálholti, höfðu þeir

Einar sýslumaður og Páll verið mestu vinir, og er sögn, að

Páll hafi numið af P^inari fornfræði, er fáir þá stunduðu. Páll

Vídahn gjörðist 1696 sýslumaður í Dalasýslu og fiutti að Víði-

dalstungu. pangað fór Halldór með honum og nam af honum

lögvísi; er það í frásögu fært, að í lögréttu hafi hann lesið

þremur öðrum fyrir innlegg en skrifað hið tjórða sjálfur, lík-

8
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legii eptir áðurgjörðuin uppköstum. Halldór var bæði vel

minnugur, aðgætinn og tljótskarpur, þurfti jiví stuttan tíuia

til að nenia ynisan fróðleik, er aðrir þurfUi langan tíraa til.

Eptir Arngrím Hrúlfsson var Halldór settur sýshimaður í ph\g-

eyjarþingi seint á árinu 1700 eða þó heldur 1701, en fékk

konungsbréf fyrir sýslunni 1702, 25. apríl, og sama árið byrjaði

málið milli Gísla Árnasonar í Asi í Kelduhverti og Halldórs

.sýslumanns út af tíundum og þinggjöldum, sem Gísli þver-

skallaðist við að borga sýslumanni ; varð úr því máli mikiU

rekstur, þar Gísli hafði borið sýslumann því: 1. að hann hefði

brotið á börnum Gíshi réttarbót Magnúsar konungs og tvö

konungabréf. Epiir skikkun amtmanns Milllers var settur í*or-

grimur Jónss;on lögréttumaður í Keykjahlíð dumari í því máli,

og dæmdi hann Gísla eptir mannhelgis 25. kapitula sekan 4

mörkum við konung og 6 mörkum við sýslumann. 2. hafði

Gísli haft svigurmæli ura, að Halldór sýsluraaður hefði gjört

sér galdur. 3. fyrir þegnskyldna óskil. Dæmdu þeir Gísla til

að gjalda skatt með 6 aura skatthaldi, og skyldi lúkt í næsiu

fardögum, eptir þegnskyldubálki 23. kap. Fleiri sakir fóru

milli sýslumanns og nefnds Gísla. 1702 dæmdi hann í duls-

máli konu, er hafði fyrirfarið barni sínu, og var henni drekkt

í Hörgárdal eptir dómi hans. 1702, 25. apríl, fékk hann stað-

festingu konungs upp á sj'sluna og Reykjadalsjarða umboð. 1703

dæmdi hann um þjófnað á 1 sauð 2 ám og 1 lambi, er tvær

vinnukonur stálu. 1704 rannsakar hann eptir skipun amt-

manns um Munkaþverár landseta klögun yfir Sveini klaustur-

lialdara Tómas»yni. 1703 13. júlí skrifar hann andlegura og

veraldlegum í pingeyjarþingi áminuingarbréf frá Keykjahlíð um

að gefa Árna assessor og Páli Vídalín góðar skýrslur um jarðir

sínar og annað það, er þeir mundu eptir spyrja. 1704 mætir

hann í synodalretti á Flugumýri og bíður sig til að svara á

móti síra Skúla á Grenjaðarstað fyrir síra Halldór' Benidikts-

son í Nesi í þrætu þeirra út af Hrathólma. 1705 21.—25.

september þingaði hann eptir skipun amtmanns MiiIIers á

Saurbæ í Eyjatirði til að taka eið af Magnúsi Benidiktssyni,

1) "Síra Halldór>. er víst ritvilla og á að vera síra

M a g n ú s.



115

sem Páll löguiaður Vídalín liafði honum tildærat fyrir morðs-

raál Guðrúnar Jónsdúttur á Úlfá í Eyjafirði (sjá lier um Húna-

vatnsþing). Þar eð Magnús vantaði bæði lýrittar- og fangavotta,

þótti sýsluraanni hann fallinn á oiðnum, og óskaði, að Lárus

sýslumaður vildi taka Magnús í forsvaranlegt fangelsi, en skaut

raálinu til lögraanns o. s. frv. 1705 dæmir Halldúr sýslu-

maður Ólaf Sveinsson, er menn meintu að verið hefði í vitorði

nieð þeirri barnsmóður sinni, er drekkt var 1703, til útlegðar,

því hann hafði ráðið barnsmóður sinni Sigríði Vigfúsdóttur að

myrða barn sitt, hvað hún opinberaði. Árni Björnsson, bróðir

Ingibjargar konu síra Jóns Gíslasonar í Saurbæ, hafði átt barn

með systur konu sinnar og var hilmað yfir. En fyrir freka

eptirleitni sýsluraanns, sem lofaði Arna að hann skyldi straff-

laust af komast, raeökenndi hann, og var tekinn af á alþingi,

en konunni drekkt 1705. 1706 21. apríl á Keldunesi lætur

Halldór dóm ganga um ranga barnsfaðernislýsingu og með-

kenning Asraundar Jónssonar með Kristínu Halldórsdóttur,

dæmdu lögmenn þar um 17. júlí eptir N. L. 6.— 13.—27.

1706 30. apríl að Ærlæk dætudi hann fiesta þingsóknarmenn

í boðfallssekt eptir framfærslubálki 10. kap. og R. B. E. K., þar

þeir eigi voru á nóni til þings komnir. 1707 22. júní að

Helgastöðum dæmdi Halldór um barn Péturs Helgasonar og

Hallfríðar Vigfúsdóttur, sem dautt hafði fundizt í bæjarlæk

undir Ytrafjalli ; foreldri barnsins, er voru mjög vel kynnt,

voru dæmd til að standa opinberar skriptir og að gjalda 10

aura til fátækra eptir N. L. 6.— 11.— 13. 1707 4. raaí átti

Halldór að dæma yfir klögun Sigurðar Bjarnasonar yfir Lárusi

sýslumanni Scheving að Hvarami á Gálmarströnd, en þá féll

það mál til sátta. Margir aðrir voru dómar sýsluraanns.

1707, þá stóra bóla gekk, sagði hann, að raaður trautt muudi

1 henni deyja, ef maður væri á sífelldri hreifingu; þegar hann

kenndi sér sóttarinnar, gekk hann um gólf í húsi sínu (því

maðurinn vildi lifa) og andaðist í stólnum við sængina 1707;

aðrir segja, að hann hafi sagt ura bóluna ^ekki skal hún fella

mig", og að hann hafi dáið standandi upp við þil eða þess

konar. Kona hans dó og þá. Hann þótti rýndur maður í

sinni tíð, og var hégómlegt tal alþýðu, að furðu létt þótti

líkkista hans, þá er hann var til greptrunar út hafinn, (en
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orsökin miin hafa verið granuleiki líkamans). Halklór svslu-

maöur var hár voxti, en þó eigi gildur, dökkur á hár, bjart

liörundið, vel limaður, langleitur, nokkuð opinmynntur og sá

með jafnaði til tannanna, Hjótur á fæti, íljótur og stör í skapi,

skrautmaður í nieira lagi, áhuga- og umsVslumaður mikill og

harðlyndur að því skapi; hann þótti hreinlyndur optast, en

ekki g(iðmenni ; hann hMtaði smásmuglega eptir higabrotum í

svslu sinni og strattaði liau vægðarlaust. íJkki var haiin syrgð-

ur af sýslubúum sínum, var hann heldur úvinsæll hjá þeim.

Vel var hann viti borinii og lærður í betra higi, tijútur og

nettur skrifaii (til merkis |iar um var fullkomin messusöngsbók

með settletri eigi stærri en lykja mælti í hííii manns; hana

átti með heniii Halldórs sýslumanns Einar prófastur Hálfdánar-

son faðir magisters Hálfdáns rektors á Hólum, H. E.). Mælt

er, að Halldúr hati verið svo fljútur ritari, að hann hafi ritað

8 arkir á dag. Hann var og skáld og kvað eptir Þorstein

sýslumann Þorleifsson; hann tjáist og að hafa verið vel lairður

í hjgvísi. Magister Hálfdán telur upp rit hans:

1. Um Islauds fyrstu byggingu, og hveisu her á landi hóf-

ust lög.

2. Um engi á annars maiins jörðu.

3. Um félög.

4. Um ýmislegar gjaíir.

5. Útlegging yfir kaupabálks G. kap.

Fyrst bjó Halldór meö Katrínu systur sinni á Einarsstöðum,

áður en haun giptist. Téð Katrín dó ógipt, barnlaus 1707 í

stóru bólu ásamt bróður sínum og Margrétu konu hans. Mælt

er, að kaupmöuuum væri illa til Halldórs sýslumanns ; hafði

hann eitt sinu sett Húsavísurkaupmann í húsarrest, en látið

á meðan verzla við innbúana eptir ströngustu lögum, sér sjálf-

um ásjáanda, þangað til kaupmaður gekk til hlýðni; orsök

tjáist rangsleitni kaupmanns út af sokkatöku. (Petta er eptir

munnlegri sögn, er Jón sýslumaður Jakobsson hcfur í rit fært).

Fóstursyni sínum Einari Hálfdánarsyni, Jóussonar lögréttu-

manns á Keykjum í Ölfusi, er var systurson Halldórs syslu-

manns, hafði Halkiór og kona hans Margrét ánafnað eptir

sig, ef þau dæju barnlaus, alla sína fjármuni. Hafði þá Mar-

grétu tilfallið nokkur arfur eptir systkiu sín, líka Halldóri
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eptir bróður sinn, síra Arngrím' á Staðarbakka, naut \)ó Einar

einskis af þossu fé, því Björn biskup á Hólum stóð á móti

vegna fdstru sinnar Jórunnar Skúladóttur og Eyjólfs klaustur-

baklara á Reynistað, er var bróðir Halldors sýslumanns, hafði

þó Eyjíilfur þess lítil not, varð lítið úr bonnm og börnum

hans. Kinar Hálfdánarson var barn að aldri í stóru bólu, en

seinna lærði hann í skúla, varð kapellan í Arnarbæli hjá síra

Arna Porleifssyni og þar eptir 1720 prestur að Kirkjubæjar-

klaustri og prófastur í Skaptafellssýslu 1749, til þess hann

dó 1752.

Pétur Markússou".

Fffdfr: Síra Markús í Laufási Geiisson.

Mitdir: Eb'n Jónsdóttir Magnússonar.

Pétur lærði og gjörðist lögsagnari Halldórs sýslumanns

1701, en dó 1707 (^larkúsar-annáil).

(jísli MaguússoH.

Ffff^h". Síra Magnús á Kvíabekk Sigurðsson.

Mödir: Valgerður dóttir Ásgríms skálds.

1707, þá er fréttist lát Halldórs sVslumanns, sótti Gísli

iim Norðnrsyslu, og fékk upp á væntanlegt samþykki konungs

fyrir sýslunni veitingarbref; var (tÍsIí þá lagstur í bólunni, dó

úr henni og koni eigi til sýslunnar. (íísli var bn'tðir Benidikts

sýslumanns Becks (sjá Hegranesþing).

Beuirtikt þorsteiussou^.

Fffbir: Porsteinn sýslumaður í Hiinavatnsþingi.

iMódh': Halld('>ra dóttir sira Erlendar á Afel (»l;il'ssonar.

Kovfi: {>óriinn dóttir Björns sýslumanns á Bustarfelli Pet-

urssonar Bjarnasdnar sýsliimanns Oddssonar (sjá iMúIa-

þing), en faðir síra Odds var Porkell Hallgrímsson

Sveinbjarnarsonar prests í ]\Iúla.

1) Hann kallast venjulega síra Grímur, en samt getur verið,

að hans rétta nafn hafi verið Arngrímur.

2) Sjá um hann hér að framan.

3) Sjá um hann lögmannatal Jóns Sigurðssonar.
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Benidikt og Þórunn giptust 1712, Þtírunn dó 1747

(aðrir 1748).

Börn: A. Jón sýslumaður (sjá lier síðar).

B. Þorsteinn fæddur 1717 dú 1805, giptist Hólmfríði

dóttur síra Jóns á Myrká Ketilssonar. Pau I^or-

steinn og Hólmfríður bjuggu í Presthvammi, Skiitu-

stöðum, Miklagarði, Bakka í Yxnadal og síðast á

Laxamýri á Tjörnesi, börn

:

1. Síra Jón, fyrst djákni á Möðruvöllum, og skrif-

.

ari hjá amtmanni Stepháni svo aðstnðarprestur

á Hólmum í Eeyðaríiröi'.

2. Laurentius fór utan, gjörðist hattari.

3. Benidikt fór utan, gjörðist og hattari.

4. Guðmundur yngri fór og utan til saraa.

5. Porsteinn djákni á Möðruvöllum dó 1786

í bólu.

6. Guðmundur ehlri, dó barn.

7. prúður dó ung.

8. Sigríður dó barn.

9. Guðrún barnlaus.

10. Guðrún einnig barnlaus, atti Sigurð'^ sýslumann

Snorrason í Húnavatnssýshi.

C. Björn átti Björgu Jónsdóttur prests frá Vogum

við Mývatn, þeirra dóttir:

Guðrún átti Jón garðyrkjumann Grírasson,

þeirra börn

:

a. Þorvaldur á Gauksmýri.

b. Jón Laxdal.

c. Grímur Laxdal.

d. Björn.

e. Björg fór utan.

D. Elísabet önnur kona Jóns ökonomusar á Hólura

Arnasonar; þau voru barnlaus.

1) Átti dóttur síra Jöns Högnasonar.

2) Sigurður svslumaður átti 1 dóttur nieð fyrri konu sinni

Sigríði, er varð fulltíða og Hólmfríður hét, sjá, Húnavatnsþing.
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E. Elín áó 1788, þriðja kona síra Björns á Grenjað-

arstað Magnússonar. Börn;

1. Síra Magnús á Helgastöðum dó 1784, átti

Kristínu dóttur síra Stepháns í Laufiísi og

Jórunnar dóttur Steins bisknps: þeirra dóttir

Jóriinn.

2. Síra Vigfús fékk fyrst Skinnastaði, svo Garð

1797, átti Guðlaugu Andrésdóttur frá Bústöð-

um; þeirra börn:

a. Þúrunn kona síra Hjörts á Gilsbakka.

b. Sesselja kona Ara læknis á Flugumj'ri.

c. Síra Björn prestur í Eyðaþingum'.

d. Þrúður'-.

e. Sigríður^.

f. Elín^

g. Þórdís^.

Önnur kona síra Vigfúsar Ragnheiður".

þriðja kona síra Vigfúsar Kristín {jórðar-

ddttir á Skjöldólfsstöðum
;
þeirra son:

h. Síra Benidikt á Hóluni í Hjaltadal.

3. Benidikt fyrst djákni á MöðruvöUum, svo kap-

ellan á Breiðabólsstað, dó 1784 barnlaus.

1) Síra Björn fekk seinna Kirkjubæ, hans fyrri kona pórunn,

(Idttir Guðmundar sýslumanns í Krossavík, hin síðari Anna,

ddttir síra Stepluíns á Presthdhim.

2) Þrúður átti síra Stephán á Eyjadalsá.

3) Sigríður var fyrri kona síra Hallddrs Björnssonar á

Sauðanesi.

4) Elín fyrri kona síra Einars Hjörleifssonar í Vallanesi.

5) Þdtt Ólafur Sndkdah'n segi, að Þdrdís þessi hafi verið

fyrri kona síra Stepháns á Vönuni porsleinssonar, þá er það

eigi rétt, því kona síra Stepháns var Guðrún" Einarsddttir, og

síra Stephán var að eins eingiptur: hafi þessi Þdrdís til verið,

hefur hún líkh^ga dáið barnlaus og dgipt.

6) Síra Vigfús var að eins tvígiptur, og var Kristín seinni

kona hans ; .^onur þeirra var síra Benidikt á Hdlura í Hjalta-

dal, átti Þorbjöigu ddttur síra Jdns Konráðssonar á Mæhfelli.
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4. Síra Einar' á Klifstað átti Þ«)runni Porgríms-

(lótdir; þeirra börn: I>orgríraur og llciri.

5. Pórunn kona síra Magnúsar í Miklagarði og

síðar Saurbæ; þeirra duttir: Elín-.

6. Guðrún barnlaus.

F. Sigríður^ giptist eigi, dó 1787, 74 ára, í Bjarnar-

hufn, liennar launbarn með J(5ni Þorgrímssyni

:

Hallgrímur Baclimann, átti Halldóru dnttur Skúla

landfógeta Magnússonar; þeirra börn:

a. Síra Jón Bachmann.

b. Árni Bachmann^.

c. Kristín, gipt Olafi chirurg, dó barnlaus.

G. Guðrún, fædd 1715 ágætt kvendi, dó ógipt.

Benidikt var fa^ddur í BólstaðarWíð 1G88 og settur i Hóla-

skóla 1702, þaðan útskrifaðist hann 1700, fúr 1707 utan til

Kaupmannahafnar háskóhi, og lagði sig eptir sagnafræði og

guðfræði, meðan hann dvaldi þar, kom inn 1708, og tók þá til

að leggja sig eptir lögfræði og fornfræðura föðurlandsins, 1709

var hann af hinum fulhnektugu Oddi Sigurðssyni og P. Beyer

settur lugsagnari í f*ingeyjarþingi á 21. aldursári. 1710, 20.

júh', settu teðir fuHmektugir hann þar fyrir sýsluraann. 1712

giptist Benidikt. 1010 sat hann í lögréttu í stað Odds lög-

1) Síra Einar átti fyr Þórunni Þorgrímsdóttur frá Skógum

Jóakimssonar, var hún systir Sigurðar, er þar bjó síðar, en

míiðir hennar var Þórdís, dúttir Páls Arngrímssonar sýslu-

manns, sem fyr greinir : börn síra Einars og Pórunnar:

a. Elín drukknaði unglingur.

b. Þórunn.

Seinni kona síra Einars hét Kristín, ekkja ríks bóuda

eystra; þeirra son

c. Þorgrímur.

2) Elín Magnúsdóttir átti síra Sigurð Jónsson í Goðdölura.

Þeirra son síra Magniis, kallaður græni, drukknaði í Svartá í

Skagafirði, barnlaus.

3) Sígríður var fædd 2. janúar 1717, og hefir því orðið rétt

70 ára; hún vildi eiga Jón, en fekk eigi.

4) Arni sigldi, varð sykursuðusveinn, giptist. ytra og dó þar.
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manns í iitanforö hans. 1717, 18. júní, fékk hann af koniingi

vísilögmanns embætti. 1725, 3. júní, staðfesti Friðrik konun.í?-

ur 4. veitingarbréf Benidikts fyrir fíingeyjaiþinoi. 1727, 2.

júní, veitti ko'nungur honum virkilegt lögmanns eiubætti. Pað

embætti hlaut hann mest af því, aö aðrir, sem þótlu þar til

betur fallnir, vihlu eigi gefa sig til þess. Hér að auki gjörðist

Benidikt klausturiialdari á Múnkaþverá, umboðsmaður konungs-

jarða í Þingeyjarþingi, og Hóla biskupsstóls haldari fyrir norð-

an, og hafði allt þetta á hendi í senn, hvað honum fórst all-

vel; en bcztar voru búsældir hans, þá er hann eigi hafði utan

Pingeyjarþing. Fram hjá öllum hans dómum geng eg, þar eð

fulÍYÍssa er fyrir hans sýslumanns og lögmanns embættisárum.

Benidikt lögraaður bjó fyrst á Svalbarði á Eyjaijarðarströnd,

síðan á Einarsstöðum í Keykjadal og þá helt hann Munkaþver-

árklaustur 2 ár, þar eptir lijú hann að iiauðuskriðu, og' átti þá

jafnan þröngt í búi, því hann dró flest til jarðakaupa. Hann

hafði jafnan mikla skemmtun af stórum hundum, og fylgdu hon-

um optast 2 eða .3, lét hann þá liggja á fútum st-r, því hann

varð snemma fótaveikur og lagðist í fótaveiki. þó l;í liannrúm-

fastur eigi fullt missiri og dó í Kauðuskriðu 1733 á 45. ahl-

urs ári, syslumannsembættis 24.; hann var vísilögmaður á 11.

ár og lögmaður á 7. ár. Benidikt var álitinn að liafa meðal-

gáfur, og eptir þeirrar tíðar máta í meðallagi að Jagavizku og

öðrum lærdómsmenntum. A vöxt var hann með hæstu mönn-

um, mikill og áiitlegur á fæti, heldur fölleitur og Ix'dugrafinn í

andliti, dökkt hárið, og eigi fr.'ður maður í andliti, nokkuð var

hann málstyrður, en stillti þó jafnan vel orð sín. Hann þótti

góður maður sýslubúum í orði og ráðum, og stundaði eigi að

uppleita lagaafbrigði þeirra þeim lil tjóns : honum var lagið að

bjarga sakamönnum, sem varð honum stundum til vandræða

og áraælis. Undirmönnum var hann heilráður, en eigi ætíð

jafnaðargjarn. Oddur lögmaður Sigurðsson hóf hann fyrst til

valda, en föðurlandssagan sýnir, hvort Benidikt gjörði honum

jöfnuð seinna. Hann var séður maður ng haldiim vinfastur,

en þar hjá féfastur, og sýslubúum þótti hann haröur í tekjum.

Vellauðugur varð hann að fasteign, þó lék orð á, að sumt hefði

hanu eigi sem réttast undir sig dregið. Biiþröng var opt hjá

honum, enda vildu honura til dt rúir þjónar, og ekki hafði hann
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hjúalán. Yfir liöfiið aö segja var hann yalinn maður í mörgii,

on var eigi hius við ýmsa bresti. Þórunn kona hans lifði þar

eptir nokkur ár, og andaðist í Rauðuskriðu hjá syni sínum 28.

janúar 1748. 1722 þá er Húsavíkur verzlunarskip strandaði,

keyptu þeir síra Magnús í Húsavík og Bcnidikt sýslumaður það

fyrir 30 rd.

Ólafar Arnasoii.

Sjá ura hann við Barðastrandarsýslu. Hann var hér sett-

ur lögsagnari eða syslumaður frá því Bonidikt lögmaður dó

17-33 og til þess hann 1734 fór til amtmanns Lafrenz og gjörð-

ist handritari hans; en 1736—37 var hann téös amtmanns full-

mektugur í utanför hans 1736.

Jón Beni(likt.sson.

Faðir: Benidikt lögmaður Þorsteinsson (sjá að framan).

Blóöir: Pórunn Björnsdóttir s\^slumanns Péturssonar.

Koua : Sigríður dóttir síra Jóns Sæmundssonar í Yogum við

Myvatn og Halldóru^ dóttur Einars lögrettumanns í

pingeyjarþingi. Sigríður dó 178-^, og varð þeim eigi

barna auðið.

Jón Benidiktsson fæddist á Einarsstöðum í Eeykjadal 6.

júlí 1714, lærði hann fyrst hjá síra Jóni Gíslasyni í Saurbæ í

2 vetur. Þessi síra Jón var vel lærður maður, og hafði verið

utanlands, og gefið sig fyrir stríðsmann, var þar við um 6 ár,

og þar af 3 ár undirliðsforingi (Underofficei), <^ins og hans

lausn og passi til íslands, út gefinn á þýzku af B. E. v. Kleist,

Kaupmannahöfn 4. desember 1697, sýnir. Síra Jön varð seinna

nokkur ár prúfastur í Vaðlaþingi. Síðan var Jón Benidiktsson

einn vetur við lærdóm hjá Birni Magnússyni á Munkaþverá, er

þá var þar djákni, en varð síðar prófastur á Grenjaðarstað

;

þar eptir var hann hjá Þorleifi prúfasti í Múla Skaptasyni, og

eptir þriggja vetra lærdóm hjá þessum skarpa og vel lærða

prófasti, var hann útskrifaður af honum 17 áia gamall árið

1731, en 1733 for hann utan til Kaupmannahafnar háskóla og

1) Sjá um HaÍldóru, dóttur Einars lögréttumanns Einarg-

sonar, hér að framan.
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tók þar fyrsta reynslupróf með lieppni undir þáverandi Rectore

magnifico H. Grara, (er var hans prívat Præceptor, en eptir

hann var jústitsráð og prófessor Thestrup það). Þegar Jón

frétti andlát föður síns, kom hann inn árið eptir, og var þá

undir eins 1734 settur fyrir sj'slumann í Þingcyjarþingi, en

fékk konungsbréf fyrir sýslunni 4. febrúar 1735, hélt hanu þá

til í Rauðuskriðu. 1735 11. júlí stóö Jón sýslumaður fyrir

máli, að verja dóra föður síns, er hann hafði látið ganga sem

sýslumaður á Helgastöðum 27. og 28. marz 1733 yfir Birni

Þórarinssyni, er klagaði upp á dómiun, að hann fjærverandi

hefði verið dæmdur og flæktur inn í þjófnaðarmál. Bjarni

sýslumaður Halldórsson var talsmaður Björns, en Magnús lög-

maður Gíslason hafði gefið út steíiiuna eptir beiðni Björns,

er Benidikt lögmaður sem undirdómari var stefndur með fyrir

lögþingisréttinn. Jón sýshimaður hafði á raóti stefnunni og

fór því fram, að stefna hefði átt föður sínum fyrir yfirréttinn,

og að lögmaður Magnús hefði ekki löglega gefið út stefnuna.

Lögmaður Schmidt dæmdi með interlocutorio, að Jón syslumað-

urhefðirétt eptir N.L. 1.—4.—22. og 1.—21.-1. og 2. Sýslu-

maður Bjarni appelleraði. 1737 giptist Jón sýslumaður Sig-

ríði, sem áður er sagt. 1755 kallaði hann vegna krankleika

8Íns sér til lögsagnara studiosus juris Björn Tómasson, sem

það ár stóð fyrir embættisverkum haus. í^ar eptir sútti Jón

um til konungs, að fá fyrir lögsagnara sinn studiosus juris

Vigfús Jdnsson, og var hann bænheyrður um það 1764 og

Vigfús settur honum til aðstoðar með von um sýsluna eptir

hann; stóð svo um hríð. 1771 kom upp miskh'ð milli þeirra

Jóns sj'slumanns og Vigfúsar, skrifuðust á um það amtmaður

Olafur Stephánsson og Jón sýslumaður, og vaið það að ráði,

að Sveinn lögmaður Sölvason ferðaðist að Rauðuskriðu og

jafnaði misklíðina milhim þeirra. 1773 gjörði Jón sýslumaður

öll sýshiraannsveik í l>ingeyjarþingi og hélt þing á hverjum

þiugstað sýslunnar, en við þinglok hélt hann á ölhim þing-

stöðum stutta en íhugunarverða ræðu og kvaddi svo alla syslu-

búa sína. Jón sýskimaður var lengi þjáður af fótaveiki, sem

hann átti ætterni til, og loksins lagðist hann af henni í rekkju,

var þá lengi hjá honum handlæknir Magnús Guðraundsson, er

seinna þuttist eigi hafa vitað hka Jc'ms sýshimanns með allt í
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svo þungiim krankloika, en allir viöburðir liaus dugðu eigi, því

þessi mikli maður dó að Eauðuskriðu í Keykjadal 28. apríl

1775, þá fil árs gamall; liafði liann þá moð heiðarlegu mann-

oröi verið syslumaður í Þingeyjarliingi. Jún syslumaður Beni-

diktsson var með hæstu mönnum á vöxt, og þar eptir að

gildleik, stórleitur í andliti og haiðeygður, nefstór og vara-

jiykkur; [jútti hann fremur myndugur en mannúðlegur, einkum

|iá er honum mislíkaði; hann þótti og harðdra^gur í héraðs-

stjórn og mjög héraðsríkur; ekki stoðaði sýslubúum hans að

viðhafa andgeiplur móti boðum hans, því þá sættu þeir

afarkostum, urðu þeir því að leggja í þá skál, er Jón sýslu-

maður vildi, og fremur óttuðust þeir hann en elskuðu. Hann

var hegúmalaus, tryggur og trúfastur vinum sínum. Hann var

vel lærður í lögum, sagnafræði og ýmsu öðru, í grískri, latín-

skri og þjóðverskri tungu vel æfður, hafði og góða þekkingu

á læknisdómum, og hefir hann þar um ritað nokkuð úr þjóð-

verskum bókum ; fátt var það, er hann eigi bæri nokkurt skyn

á, en í mörgum vísindagreinum var hann vel heima. Hann

var höfðiugjadjarfur og meöal helztu sýslun'anna á sinni tíð.

I embættisverkum sínum var hann öruggur, umsýslunarniaður

í búskap, liöfðingi í útlátum og velgjöir.um \ið nauðstadda;

enginn var hann biisaddarmaðui', skorti þó aLirei hið nauðsyn-

lega, er hann meðþurfti. Hann byggði rausnarlegan bæ í

Kauðuskriðu, og með leyfi konungs iitla, fallega smíðaða kirkju,

er síra Stephán í Laufási Einarsson vígði til guösþjónustu-

gjörðar eptir skipun biskups; en að Jóni önduðum, þá ekkjan

thitti sig þaðan, voru helztu hiisin rifin, jörðin sehi og kirkjan

einnig seld og burttlutt. Jdn sýslumaður gjörði margar ný-

breytingatihaunir og varði þar til fjármunum, þótt fæst at

því færði mikinn ávöxt utan danski vefslóllinn, n- hann var

fyistur til í Þingejjarþingi að útvega sér og láta nota. Yfir

höfuð var Jón sýslumaður drottnunargjarn stórhöfðingi og vel

fallinn til yfirmanns á sinni tíð.

Vigl'ús Jóussoii.

Foöir: Jón Björnsson sýslumanns frá Bustarfelli, Pélurssonar

Bjarnasonar.

3Iuðir: Helga dóttir Magnúsar á Espihúh, sona^- Bjurns sýslu-
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manns samastaðar Pálssonar sýslimianns Guðbrands-

sonar liiskiips; þau Jón og Helga bjuggu á íiyiarlantli

í Eyjafirði, var Helga hin mesta dugnaðarkona og þótti

fyrir' búnda sínuin í flestu ; hún varð ekkja en hjelt á-

frani búi og uppól Sigríöi .Stephánsdútlur, og koiu sa;ii-

an giptingu hennar með í*órarni syslumanni Jónssyni.

M(5ðir Helgu var Sigríður tddri dnttir Jún biskups á

Hólum Vigfússonar.

híona : Halldóra dóttir .síra Sæmundar á tóroddsstað í Kinn

Jónssonai- prests við Mývatn Sæmundssonar. Kona síra

Jóns var Halkhira dóttir Einars lögréttumanns (sjá að

íraman), t'au Vigíus og Halldura giptust 1763.

Höni : A. Björn dú við Kaupmannahafnar háskúhi.

B. Guðbrandur apótekari í Nesi átti ijanska konu, dó

barnhius 1822.

C. Árni dó við Kaupmannahafnar háskóla.

D. Katrín, heiðursjómfrú, ógipt, banihius, dó 1843.

E. Margrjet giptist ekki, en átti launbarn, varð ringl-

uð og dó á ()krum á Mýrum 1848.

F. Gísli skólagenginn, bjó á Ökrum, átti 1795 Þóreyju

Sigurðardúttur, prests til Hítarnesþinga. Gísli dó

1842, börn:

1. Vigfús átti Halldóru dóttur síra Gísla á Breiða-

bólstað á Skógarströnd, Olafssonar biskups Gíshi-

sonar, börn

:

a. Guðbrandur',

b. Hóhiifríður-.

c. Sigurðui^.

d. Guðríöur^

1) Guðbrandur, Docíor við háskídaDn í Uxfonj, ógiptur og

barnlaus.

2) Hólmfríður átti Jun Bjarnason frá Harastöðum.

3) Sigurður, gullsmiður og fornfræðingur í Reykjavík, kona

hans Óhna dóttir Bonnesens sýslumanns, sjá Kangárþing,

barnlaus.

4) Guðríður átti Sigurð í Hörgshlíð í Vatnsfjarðarsveit,
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2. Árni' giptist og átti böin.

3. Guðiíður giptiyt 1835 Benidikt hreppstjóra Sig-

urðssyni ; börn

a, Júlíana.

b, Lárus.

4. Ingibjörg dó ögipt, barnlaus (6 önmir dóu börn).

G. Helga átti síra Árna Skaptason; börn

1. Vigfús.

2. Hannes-.

3. Guðtinna.

4. Steinunn.

5. Katrín^ átti .Júu .Jónsson.

6. Guðrún átti Magnús 1 Árbæ, þeirra son Halldór.

H. Jón átti Halldóiu Þorsteinsdóttur Hákonarsonar

(sjá Gullbringusyslu).

Vigfús lærði, fór utan, og lagði sig eptir lögum, eu tók

eigi próf í þeim ; kom svo inn og giptist Halldóru Sæmunds-

dóttur 1763, en 1764 gjörðist hann aðstoðarmaður Jóns sýslu-

manns Benidiktssonar með von um sýsluna eptir hann. 1771 kom

sundurlyndi milli Jóns sýslumanns og Vigfúsar, sem áður er sagt.

1775, þá Jón syslumaður do, fékk Vigfús algjörlega Þingey-jarþing,

haföi hann þar áöur þjónað í 11 ár. Vigfiis syslumaður bjó á

Héðinshöfða og á Sigurðarstöðum á Sléttu. 1783, þá hann var

settur dómari í Eyjaíirði í máli Besleifs fríhöndlara og sat í

dúmarasæti, kom hastarlega að honum þvílíkt óráð, að hann

hljóp út úr þinghúsinu og ofan í Eyjafjarðará, óð lengi eptir

henni, en náðist þó; síðan varð hann aldrei samur að heilsu

og áður. petta ár fékk hann sér settan fyrir lögsagnara Björn

Tómasson, sem eptir hann fékk sýsluna, sem Vigfús sýslumað-

1) Árni bjó á ísleifsstöðum á Mýrum, átti Guðríði Gísla-

dóttur Einarssonar.

2) Hannes hafði lagt fyrir sig lyfjafræði, átti Guðríði, dótt-

ur Árna gamla Jónssonar á Borg í Miklaholtshreppi.

3) Katrín átti fyr Jón Jónsson, er kaHaður var "lausamað-

ur", föður Jóns prentara í Reykjavík, og með honum 1 dótt-

ur; síðan giptist hún dönskum klæðaskurðarmanni Boddy og

átti með honum eiuu son. .
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ur sleppti algjörlega 1786, þar eð honum ckki batnaði veikleiki

sinn. Óvitrir menn og alþj'ða eignaði þetta tjölkyngi, en liann

hafði áður eigi verið hraustur til geðsmuna, og hefur líklega

eigi þolað að'hugsa um málið, er var Hókið. Vigfús bjó svo

embættislaus til þess á slætti 1795, að hann gekk út á tún

til vinnumanna sinna, er þar voru við heyskap, skildi við þá

með vanalegri heilsu og gekk hann að bænum ; fólkið sá, að

hann hneig niður, fúr til hans, var hann þá máttlítill og rænu-

skertur, og áður en það gat borið hann inn í bæinn, var hann

látinn. Vigfiís syslumaður þótti allvænn maður, en allt af

nokkuð undarlegur í skapi, þunglyndur, og tók sér hvað eina

nærri; ekki var hann heppinn domari, var þó sagðiir ekki ifhi

að sér í löguni ; hann var kallaður eigi mikill búþegn, enda

voru harðindi í [->ingeyjaiþingi lengst af meðan hann var þar

sýslumaður, svo bann hafði litinn afgang af sýslugjaldi, og barna-

íjöldi hans ærinn, og umferð fátæklinga mikil. Halldóra kona

hans þótti rnikill og vænn kvennkostur, og var fríð og dugleg;

hún bjó um hríð eptir mann sinn látinn.

Björn Tómassou.

Fað/'r: Tómas bóndi á Lundarbrekkku FMventsson.

JJóðir: Halldóra fjorláksdóttir Benidiktssonar, Pálssonar sýslu-

manns, Guðbrandssonar biskups.

Ko/íCí fijrri: Steinunn f>órðardóttir úr Keykjadal.

Börii: A. Þórður sýslumaður (sjá hér síðar).

B. Tómas söðlasmiður átti Guðrúnu dóttur Davíðs

Guðmundssonar. Börn

:

1. Björn'.

2. Ásta^

3. Steinunn^.

1) Björn Bech var og söðlasmiður, bjó á Sjávarhólum á

Kjalarnesi, átti Margréti dóttur Lopts Guðmundssonar á

Neðrahálsi í Kjós.

2) Asta var kona Péturs kaupmanns Dúss i Keflavík.

3) Steinunn kona Jakobs Björnssonar sekretéra á Esjubergi.

Með seinni konu sinni Guðlaugu Árnadóttur, sonar síra Gests

Árnasonar á Kjalarnesi, átti Tómas söðlasmiður ekki barn.
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C. Guðiún' átti tyr síra Einar kapellan í Múla, son

síra Tómasar á Grenjaðarstað. Börn

:

1. Síra Hálfdán'- á Kvennabrekku átti Álfheiði

(lóttur síra Júns á Möðrufelli og börn.

2. Guðrún'^.

3. Álfheiður^

Annar niaður Guðrúnar var síra Jón í Garði

Sigurðsson (hans seinni kona); börn:

4. Jón^

Þriðji ujaður G)iðrúnar, Hallgrímur í Rauðu-

skriðu, barnlaus.

Fjórði luaður Guðrúnar síra Einar á Stað

í Kinn.

D. Guðbjörg giptist ekki.

1) Guðrúnar 1. uuiður var síra Jón í Garði Sigurðsson, voru

saman 10 vikur, þá missti hiin hann; þeirra son Jön í Rauðu-

skriðu, átti Púrunni dóltur síra í^órarins í Múla, bróður Beni-

dikts eldra Grönuals. 2. maður Guðrúnar, síra Einar Tómas-

son Skúlasonar. 3. maður Hallgrímur Arnason í Kauðuskriðu,

barnlaus. 4. maður síra Einar Hjaltason, hans 4. kona, þau

voru bæði þá mjög gömul, er þau giptust.

2) Börn síra Hálfdáns og Álfheiðar:

a. Síra Helgi, kennari við prestaskólann í líeykjavík,

hans kona Þórhildur Tómasdóttir Sæmundssonar,

sjá liér síðar.

b. Síra Guðjón á Bergþörshvoli á Sigríði Stefánsdóttur

Irá líeynivöllum.

c. Einar á Hvítanesi í Ögurssveit á dóttur síra Olafs

Thorbergs.

d. Jóna.

Seinni kona síra Hálfdánar Guðrún Vernharðsdóttir, ekkja síra

liunólfs Erlendssonar á Brjámslæk, barnlaus,

3) Guðnín drukknaði, trúloíuð Birni Bech frænda sínum,

barnlaus.

4) Álfheiður átti fyrst síra Gísla Evertsson Víum, svo Björn

Kristjánsson, bróður amtmanns Kristjáns.

5) Sjá um hann hér að framan.
,
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Kona sehini Björns sýslumanns: Guðrún dóttir síra Sigurðar

í Garði Benidiktssonar, Þórðarsonar bóndamanna;

þeirra börn

:

E. Björn',

F. Halldóra átti Guðmund Jónsson í Hlíðarhúsum

,

og börn.

G. Steinunn átti fyr Mads Grönbech og 6 börn, svo

Andersen og 4 börn^.

H. Sesselja.

I. |>órdís átti síra Guðna Guðmundsson á Ólafsvöll-

um, barnlaus.

Björn var skólalærður og stundaði lög. 1755 og 1756 var

hann lögsagnari hjá Joni sýslumanni Benidiktssyni í Rauðu-

skriðu. 1757 og 1758, þegar Pétur sýslumaður J)orsteinsson

í norðurhluta Múlasýslu var í utanferð sinni, var Björn lög-

sagnari hans og fullmektugur. 1783, þegar Vigfús sýshimaður

Jónsson bilaðist til geðsmuna, gjörðist Björn lögsagnari hans,

og þá er Vigfús fékk lausn frá sýslunni 1786, stóð Björn úr

því einn fyrir sýslunni til 1790 ; þá setti konungur hann 27.

ágúst virkilegan sýshmiann í Þingeyjarþingi ; var hann þá

hniginn að aldri, en orðlagður mesti reghi- og ráðvendnismað-

ur; þjónaði hann þar eptir sýslumannsembætti með sóma í 6

ár, til þess hann dó 1796. Björn sýshimaður bjó að Garði í

Aðaldal, og þótti einhver hinn ágætasti maður í flestu og vel

viti borinu; hafði almennings lof fyrir stöðuglyndi og réttsýni.

Hann dó nóttina milU 1. og 2. október 1796.

t>órður BjÖrussou.

Faðlr: Björn sýslumaður Tómasson nýnefndur.

31óðir: Steinunn Þórðardóttir Gunnlaugssonar.

Kona: Bóthildur Guðbrandsdóttir.

Börn: A. Hallgrímur sigldi til Kaupmannahafnar háskóla, en

kom inn aptur 1834; en 1835 kom inn konuefni

1) Hann var í Læknis-Nesi, og ætlaði að læra læknisfræði,

átti launbarn með Ingunni (móður Jóns Guðmundssonar, út-

gefanda Þjóðólfs), hét Kristín.

2) Eitt af þeim er skáldið Carl Andersen.

9
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hans, danskur kvennmaður; giptust þau og fóru

að búa á Garði í Aðaldal. Hallgrímur var um
of hneigður fyrir ölföng og dó 1836.

B. Sigríður* átti síra Tómas Sæmundsson 1835 ; hann

var candidatus theologiæ og hafði ferðast þar eptir

um mörg lönd Norðurálfunnar, og var svo prestur

á Breiðabólsstað í Fljótshlíð. Faðir hans, Sæ-

mundur bóndi á Eyvindarholti, var son síra Ög-

mundar á Krossi í Landejjum, sonar síra Högna

á Breiðabólsstað í Fljótshh'ð Sigurðssonar prests

Högnasonar prests Guðraundssonai'.

Eptir afstaðinn lærdóm hér í landi fór Þórður utan til

meiri lærdómsframa og tók við Kaupmannahafnar háskóla

vanaleg lærdómspróf, lagði sig svo eptir lögfræði og tók þar í

svo nefnt rómverskt embættispróf með bezta vitnisburði. Hann

kom inn 1796, og þar faðir hans lézt sama ár, var hann sett-

ur sýslumaður í Þingeyjarþingi 1796, og fékk konungiegt veit-

ingarbréf fyrir því 1797. 8. ágúst 1810 fékk hann kanseUíráðs-

nafnbót. 1819 veitti konungur I^órði sýslumanni Árnesþing,

en hann afþakkaði það aptur, og var það þá veitt Bjarna ass-

essor Thórarensen. Pegar konferenzráð amtmaður Stephán

Pórarinsson dó, var kansellíráð í*órður settur 3. apríl 1823 af

stiptanitmanni Moltke til að gegna amtmaunsstörfum í norður-

og austuramtinu ; hafði Pórður kansellíráð það embætti á hendi,

þar til hann afhenti Grími amtmanni Jónssyni það 1824 á álíð-

andi sumri. Aptur, þá er amtmaður Grímur fór utan 1826,

þjónaði kanselh'ráð Jjórður amtmannsstörfiira til þess Grímur

kora inn 1827. Kansellíráð Pórður dó 11. febrúar 1834 af

þvagteppu, meir en 70ára gamall. Haun var mesti lagamaður

af sýslumönnum í Norðlendingafjórðungi á sinni tíð, og þar

1) Börn þeirra síra Tómasar og Sigríðar voru:

a. Pórður læknir á Akureyri, átti danska konu og með

henni 2 börn; hún sigldi meö börnin, er hann dó.

b. Þórhildur, kona síra Helga Hálfdánarsonar, sjá hér

að framan.

Sigríður giptist síðan Ólafi sekrítéra í Viðey og var hans 3.

kona, þau barnlaus.
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eptir í embættisverkum og sýslustjórn. Á yngri árum tjáist

hann að hafa verið maður óvílsamur, en með aldrinum hneigð-

ist hann til ölfanga, þó með hófi; hann varð maður auðugur.

Við dauða hans hljóp bú hans tíl 6000 spesía; var meiri hlut-

inn þar af í peningum. Amtmaður Bjarni Thórarensen orkti

eptir hann snotur erfiljóð (sjá Skírnir 1835 bls. 107), og setti

fyrir sýsluna 1834 stúdent Halldór Kröyer, son Jóhanns hrepp-

stjóra Kröyers í Höfn í Sigiufirði.

Sigf'ús Skúlasoii.

Fadii-: Síra Skúli prestur í Nesi 1804 og í MúUi 1816, sonur

síra Tómasar, er fyr var kapellan og prestur á Saur-

bæ í Eyjafirði 1768, fékk Grenjaðarstað 1786 og dó

1808. Faðir síra Túmasar var síra Skúli á Möðru-

vallakkustri 1727, dó 44 ára 1744, son Hluga snikkara

og lögrettumanns í Höfðahverfi Jónssonar lögréttumanns

og lögsaguara á Urðum í Svarfaðardal Illugasonar (sjá

Vaðlaþing),

Módir : Pórvör dóttir síra Sigfúsar skálds í Höfða 1760 (dó

1803) Jónssonar bónda á Enni á Höfðaströnd Bjarna-

sonar; en móðir síra Sigfúsar í Höfða var í*úrvör dótt-

ir síra Egils í Glaumbæ, er dó 1724, Sigfússonar prests

Egilssonar, Olafssonar. Síra Eldjárn Jónsson var fyrri

maður Þórvarar móður síra Sigfúsar í Höfða.

Sigfús var settur 1835 fyrir Pingeyjarsýslu næst eptir

Halldór Kröyer til 1836.

Jóhauu Aruason.

Faðir: Arni stúdent Davíðsson, er fyrst var ritari hjá Olafi

stiptamtmanni Stephánssyni, en bjó seinna í Belgsholti

og dó 1816.

Nóðir: Jjóra dóttir síra Júns Hannessonar á Mosfelli í Mos-

fellssveit 1775; hans faðir Hannes bóndi í Marteins-

tungu, sem átti Guðrúnu' Brynjdlfsdóttur. Hannes var

son Jóns á Reykjarhóli í Fljótum Magnússonar í Njarð-

vík, Eiríkssonar í Djúpadal, Magnússonar á Keykjum,

1) Guðrún var systir Halldórs biskups Br.ynjólfssonar.
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Björnssonar officialis á Melstað, Jónssonar biskups Ara-

sonar. Kona sira Jóns á Mosfelli var Sigríður dóttir

Arnórs sýslumanns í Belgsholti (sjá BorgarQarðarsyslu).

Koua: Olina Maria Jacobina, dóttir íáaks Jacobs Bonnesens

sýslumanns'.

Börii áttu þau, er dóu.

Jóhann sýshimaður var fæddur í Belgsholti 1807, fúr í skóla

1822, útskrifaðist 1826, sigidi svo á háskólann, og tók fullkom-

ið embættispróf í lögum með bezta vitnisburði; kom svo inn

og gjörðist aðstoðarmaður Bonnesens 1834, og giptist dóttur

hans, sem fyr er sagt. Við dauða syshimanns Bonnesens 1835

var hann settur sýslumaður ytír Kaugárþing, en sama ár fékk

hann veitingu konungs fyrir Þingeyjarþingi, hélt þó þaö ár

Rangárþingi og fram til 1836, þá er hann flutti norður og setti

bú að Kauðuskriðu. Tuk hann þá við sýslunni af Sigfúsi, er

þar var millibilssýshimaður, sem fyr er sagt. Ekki féll þeim

hjónum búskapur, brá hann því búi og gjörðist húsmaðtnr.

Bróður sinn Arnór hafði hann sér til styrktar við sýslustörf,

því sjálfur varhann heilsulinur, og dó svo að kalla á bezta aldri

í marz 1840. Hann var vonum framar orðinn efnaður. Amt-

maður Bjarni Thórarensen setti í hans stað að gegna syshi-

mannsstörfum candidatus juris Arnór Arnason bróðir hins dána.

Aruór Aruason.

Hann var albróðir Jóhanns sýslumanns formanns síns. Pá

er Þinge\-jarsvshi var 1841 skipt í 2 hluta, var norðurhluti

sýslunnar veittur téðum Arnúri 1842. Arnór var fæddur í

Belgsholti 25. ágúst 1808, fór í Bessastaðaskóla 1826, útskrif-

aðist 1832, fór utan og tók svo fyrsta og annað examen við

háskólann í Kaupmannahöfn með heppni, og síðan fullkomið

embættispróf í lögum með loíi, og kom svo inn 1838 og

gjörðist aðstoðarmaður bróður síns í pingeyjarsýslu; en þegar

Jóhann sýslumaður dó, setti amtmaður Bjarni Thórarensen hann

sem fyr er sagt, sýslumann yfir alla í^ingeyjarsýslu. 1842 fekk

1) Jóhann sýslumaður var 1. maður hennar, annar Vigfús,

sonur Bjarna amtmanns Thúrarensens, og hinn þriðji Sigurður

gullsmiður Vigfússon, sjá hér að framan.
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liann konungsveitingu fyrir norðurhluta sýslunnar og lifði þar

ögipt.ur sem húsmaður'. 1847 fekk Arnór sýslumaður konungs-

veitingu fyrir Húnavatnssýslu (sjá þar um hann meira).

Sigfús Skúlasoii.

(Sjá um hann hér að framan og við Snæfellsnessýslu). Pá

er pingeyjarsyslu var tvískipt, fékk Sigfús sýslumaður konungs-

veitingu fyrir vestur eða- suðurliluta sýslunnar og ílutti sig 1842

með konu sinni og barni frá Bjarnarhöfn norður að Múla til

föður síns. 1843 let hann liyggja ser hús úr timbri á Húsa-

víkur verzlunarstað ogílutti þangað. 1847, þá er Arnór sýslu-

maður sleppti norðurhluta fingeyjarsýslu, var Sigfús sýslu-

maður einnig settur yfir þann hluta sýshmnar.

Viðbætir.

Sýshmiaður Sigfús Skúlason fékk svo að veitingu konungs

einnig norðurhluta sýshinnar, og var þannig sýslumaður í aHri

.sj'slunni, unz hann 18G1 fékk lausn frá embætti sínu og dó

árið eptir, 1862. f^kkja hans fiutti sig síðan tii Reykjavíkur

og bjó saman við Gísla skólakennara Magnússon, er þá var

orðinn ekkjumaður; áttu þau einn son saman, er heitir Arni

Beiuteinn.

|>orsteinn Jónsson.

Ffidfi- : Jón á Stóra-Ármóti í Flóa Jónsson sýslumanns á Mó-

eiðarhvoli, sjá Árnessýslu og Tímarit mitt 2. B. bls.32,

Mnhir: Halla MagnúschSttir frá Skálmholtshrauni, sjá Tímarit

mitt 2. B. bls. 32.

Koua : Ingibjörg, dóttir síra Gunnlaugs dómkirkjuprests í

Reykjavik Oddí^sonar, og Pórunnar Björnsdóttur frá

Bólstaðarhlíð : þau giptust 1849.

Börti : 1. Gunnlaugur.

2. Jún.

3. Halldór, kandídat í guðfræði.

1) 1844 reisti hann bú á Skógum í Axarfirði og bjó þar ó-

giptur með Sigríði systur sinni, unz hann flutti til Húnav.sýshi.
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I*orsteinn sýslumaður er fæddiir 15. október 1814; 1836

var hann útskrifaður af Árna biskupi Helgasyni, sigldi síðan

samsumars til háskólans í Kaupmannahöfn, og tók þar um

haustið fyrsta lærdumspróf og hið aiinað árið eptir, og 1843

fullkomið embættispróf í lögum; varð svo assistent í rentu-

kammerinu, sem 1846 setti hann sýslumann í Norður-Miila og

Suður-Múla sýslum, og fékk hann 1. júní 1848 veitingu kon-

ungs fyrir syðri sýslunni. 20. júh' 1849 var hann settur sýslu-

raaður í Árnessýslu, og þá er Kosenöin stiptamtmaður sigldi,

var hann 1. ágúst 1849 settur stiptamtmaður yfir íslandi og

amtmaður yfir suðurumdæminu, og þjónaði þeim embættum,

unz stiptamtmaður Trampe kom. 1850 var hann aptur settur

sýslumaður í Korður-Múlasýshi og fekk hana að veitingii kon-

ungs 1. maí 1851, en helt samt áfram að þjóna Suður-Múla-

sýslu, sem settur sýshimaður þar, unz Jónas sonur Jóns land-

læknis Porsteinssonar fékk hana 1854, þar eð Þorsteinn sýslumaður

hafði þá afsagt að þjóna henni lengur. Honum stóð til boða,

að verða virkilegur sýslumaður í báðum Múlasýslunum, eins

og hann og mun hafa átt kost ú aö fá Austur-Skaptafellssýsl-

una lagða til Múlasýslnanna, en hann þáði hvorugt. 1861

25. maí veitti konungur honum fingeyjarsj'slu, og Árnessýshi

7. júní 1867, og þjunaði hann síðan sýslu þeirri, unz hann 16.

ágúst 1878 fékk lausn frá embættí, en 1880 um liaustið varð

hann raálaflutningsmaður ^ið yfirdórainn. Meðan Þorsteinn

var sýshimaður í Norður-^íúlasýshi, varð hann 1857 konung-

kjörinn vara-alþingismaður og eins aptur 1859 og 1861 virki-

legur alþingismaður, en kom samt aldrei á alþingi. 1861 var

hann gjörður að virkilegu kansellíráði. Meðan hann var syslu-

maður í Þingeyjarþingi, hafði hann aðsetur sitt í Húsavíkur

verzlunarstað.

Lárus Eðvarð Sveinbjörnssoii.

Fndir: Eðvarð Thorasen, kaupmaður í Keykjavik.

Módir: Kirstín, dóttir Lárusar Knudsens kaupmanns í Keykja-

vík og Margrétar konu hans, er var dúttir Lárusar

Hölters, beykis í Stykkishóhni, og Guðrúnar Porbergs-

dóttur, er var systir síra Hjalta Þorbergssonar, afa

amtmanns Bergs, sjá Tímarit mitt 1. .B. bls. 10.
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Kona : Jörgina dóttir Giiðmiindar kaiipmanns á Eyrarbakka

Torfasonar Guðmiindssonar prests á Lambastöðum á

Seltjarnarnesi J>orgrímssonar sýslumanns á Mýrum, og

Sylvíu' dóttur Níelsar kau]imanns á Siglufirði Jónsson-

ar verzlunarraanns í Húsavík Níelssonar; en kona Jóns

Níelssonar og móðir Níelsar í Siglufirði var Solveig

Jónsdóttir, ættuð lír Skagíifirði; var Jón iiennar fyrri

maður, en seinni maður Baagö, er lengi var kaupmaður

í Húsavík; þeirra dóttir var Jakobína, er Jón land-

læknir Jónsson Hjaltalín átti. Þau Lárus og Jörgina

giptust LS68.

Börn: 1. Kirstín.

2. Guðmundur.

.3. Jón.

4. Ásta.

5. Jóníníi.

Lárus er fætldur 31. iigúst 1834, var móðir hans þá ógipt,

en giptist skömmu síðar l^óröi konferenzraði og dómstjóra í

yíirdúminum Sveiiibjörnssyni, er tók Lárus að sér sem son sinn,

og gaf honiim ættarnafn sitt. Þegar Lárus hafði lokið skóla-

hvrdúmi sínum 1855, sigldi hann samsumars til háskólans í

Kaupmannahöfn, og tdk þar með bezta vitnisl)urði 1863 fuU-

komið embættisprúf í lögum. 1866 var hann settur sýslumaður

í Árnessýslii, en fekk veitingu fyrir f>ingeyjarsýslu IL október

1867; síðan vnrö hann 1874 bæ.jarfógeti í Keykjavík og

sýslumaður í Gullbringu- og Kjósarsýslum, en 1878 varð hann

annar dómandi og dómsmálaritari í yfirdóminum. Meðan Lárus

var sýslumaður í pingevjarþingi, hafði hann aðsetur sitt í

Húsavíkur verzlunarstað.

Benidikt Sveinssoii.

Fdt^ir : Sveinn Benidiktsson, prestur á Mýrum eystra, sjá Tíma-

rit mitt 2. B. bls. 27.

3/ödí'r: Kristín Jónsdóttir, sjá Tímarit mitt 2. B. bls. 28.

KoiKi : Katrín, dóttir Einars uraboðsmanns á Keynistað Stefáns-

sonar, og Ragnheiðar Benidiktsdóttur V^ídalíns á Víðimýri.

Böni : 1. Ragnheiður.

2. Einar.
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3. Kiistín.

4. Ólafur.

Þau Benidikt og Katrín skildu.

Benidikt lærði fyrst í Bessastaða- og síðan í Reykjavíkur-

skóla, en yfirgaf skólann 1850 og útskrifaðist árið 1852 af

kennendura skólans, síðan var hann fá ár á Eeynistað hjá Ein-

ari umboðsmanni, til að kenna Stefáni syni hans undir skúla,

og þaðan sigldi hann til háskólans í Kaupmannahöfn, og tók

þar 1858 fullkomið embættispróf í lögum með bezta vitnis-

burði, og varð saraa ár annar dúraandi og dómsmálaritari i

yfirdóminum, en var vikið frá embætti 1870. 1874 var hann

settur sýslumaður í Þingeyjarsj'slu og fékk 1876 konungs veit-

ingu fyrir henni. Meðan Benidikt var í yfirdóminum, bjtí hann

því nær einlægt á Elliðavatni, er hann keypti af ekkjunni

Guðrúnu, döttur síra Jóns Mattíassonar í Arnarbæli, en seldi

þá jörð aptur, er hann var norður kominn, Sæmundi fiá

Keykjakoti Sæmundssyni, er nii býr þar. Eptir að Benidikt

var kominn norður, keypti hann Héðinshöfða og býr þar nú.

Sem konungkjörinn varaþingmaður mætti Benidikt á alþingi

1861 og lfc63, og síðan hefir hann setið á alþingi sem þing-

maður Árnesinga.

L e i ð r é 1 1 i n g a r.

BIs. 55: athugagrein 4: síra Jón Olafsson, leá: síra Jón Tóinasson.

— 58: 8íra Sigfús í Gaulverjabæ, ætti að vera: síra Yigfús.

— 92: Sigurð á Garðsá, á að vera: Sigmlind á Garðsá.

— 102: fyrri kona Magnúsar í Bræðratungu het Jarðí^rúðnr, ekki Arn-

prúður, það sést af líksteini í Bræðratungu kirkjugarði.

— 105, 3. lína ncðan frá, Bjarnar les : Bjarna.

— 112: 1595 les: 1B95.
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II. Eyjafjarðarsýsla.

EÆRÖÐ þau, er liggja í millum ÚlfdalaQalla og Vaiðgjár í

Norðlendingafjiírðungi, kallast EyjaQarðarsýsla cða Vaðlaþing.

Þar voru í fyrndinni þessir þingstaðir :

1. Spjaldhagi, þriggja lireppa þing.

2. Nes í .Siglufirði.

3. f>óroddstaðir í Ólafsdal.

4. Grund í Svarfaðardal.

5. Hvammur á Gálmarströnd.

6. Skriða í Hörgárdal.

7. Glæsibær í Kræklingahlíð.

8. Hrafnagil í Eyjafirði.

A.

H ö f' 5 i 11 ^ j a r,

(er eg held að hafi þar haft völd).

Hallur Klpppjárussoii'

á Möðruvöllum í Eyjafirði hafði lítið goðorð fyrir norðan Yxna-

dalsheiði eptir 1200. Guðmundur biskup Arason bannfærði

Hall um 1206; hann var í Víðirnessbardaga 1208, og sættist

þar eptir við biskup, var þó í atför við hann 1209. Hallur

færði þar eptir bú sitt að Hrafnagili, en nokkru þar eptir fell

hann fyrir Kálfi og hans fylgjurum.

1) Kona Halls Kleppjárnssonar var Ingibjörg dóttir Guð-

mundar Dýra á Bakka í Yxnadal; þeirra synir: Einar og

Kleppjárn.
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Hallnr' yiigri á 3í(i«>ruviilluiii

var og gúður iuaður og höfðiugi mikill : uui bauu orkti F*or-

steinu- Draummaður vísu þessa:

"Öll uuna hjú Halli,

Hallr er blíðr við alla,

cretr eÍCTÍ slíka" í sveitum

sveit, þótt víða leiti;

kyuuist mörgum manni

manubaldr fiemri aldri

;

full er ölværð öliura

öll á Möðruvöllum".

124G var Hallur bjá Böðvari í Bæ, svo að eigi þyrfti hann að

vera í deilum Sturluuga, því 1242 ueyddist hann að vera með

Kolbeini unga í herferð. 1255 mælti hauu móti Þorvarði

Þórarinssyni til yfirraanus í Eyjafirði, en vildi sætta 'pórð Ka-

kala og Heurik biskup. 1262 súr hanu konuugi eið, og þótti

ætíð ágætur uiaður. Hans böru voru:

1. Herra Þórður^ á Möðruvöllum, álti Guðnýju dóttur

1) Hallur þessi, faðir herra I'órðar, kallast í Sturlungu Jóns-

son, en á eiuum stað í einu eða tveimur haudritum af sögu

Guðmundar biskups góða er hann kallaður Kleppjárnsson, og

á að vera Hallur sá, er Þorsteinn Draummaöur gjörði vísuna

um : en það er auðsætt, að hann getur eigi verið sá Hallur

Kleppjárnsson á Hrafnagili, er fyr var getið, því sá Hallur var

veginn 1212, og þ'að virðist eigi heldur geta staðizt tímans

vegna, að Hallur faðir herra Þ('.rðar hafi verið sou Kleppjárns

souar Halls Kleppjárnssonar á Hrafuagili, því Kleppjáru sá var

ungur 1212, er Hallur faðir hans var veginn, eu Hallur faðir

herra f'órðar var víst orðiuu fuUtíða maður um 1230.

2) í hinui prentuðu sögu af Guðmundi biskupi góða er sá,

er vísuna gjörði um HalL nefndur Einar Porsteinsson, þar er

og vísan dálítið öðruvísi, en varla réttari eu uér.

3) Herra Pórður Hallssou á Möðruvölkiiu dó 1312, eins og

hér síðar segir. Um Lopt son hans, kouu Lopts og börn, sjá

í^ingeyjarþiug. Þar er sagt, eins og líka stendur í ættartölum

sumum, að kona Lopts hafi verið ^lálmfríður, dóttir Arna í

Aski í Noregi og Ásu; hefir Loptur verið láihm heita eptir
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Helga Loptssonar og Ásbjavgar systur Staða-Árna

biskujjs ; var pórður mesti höfðingi og skyrraði

móður-föður-föður sínum Lopti Svartssyni, og hans dóttur-

dóttur-son var Loptur ríki Guttormsson á MöðruvöUum ; on

Ingiríður dóttir Lopts og Málmfríðar lét bæði heita Málmfríði

og Asu, eptir móður og ömrau sinni. Lopts nafnið hefir þann-

ig komið inn í Möðruvellinga ættina frá forföður konu herra

f>urðar Hallssonar, en Málmfríðar og Asu iiafnið frá Noregi

með konu Lopts f'órðarsonar. Enn fremur er getið frúr JMáhn-

friðar á Möðruvöllum eptir 1320 í Lárentíusar biskups sögu,

er sýnir, að l)ún og Loptur Þórðarson hafa þa verið þar sam-

tíða (eins og vonlegt var). Foreldri Málmfríðar, Arni og Ása,

voru bæði í Noregi og getur Arna í brjefum rjett eptir 1300

(sjá þingeyjarþing). Pað getur þannig enginn vafl verið á

því, að ætt þessi sé með öllu rétt rakin þannig, sem her er

gjöit. Að vísu stendur í Auðunns biskups máldaga frá 1318

fyrir Urðakirkju, að Asa kona Lopts |Jörðarsonar hafi gefið

í testamentum sitt tabulas fyrir altari, en sé enn ógohlið ; og

þetta er orðrett tekið upp í Péturs biskups máldaga frá 1394,

nema hvar þar er sleppt föðurnafni Lopts
;

þetta hetir án efa

geíið lilelhi til þess, að surair hafa talið móður Lopts P()rðíir-

sonar á Möðruvönum (og þá konu Þórðar) Málrafríði Arna-

dótlur frá Aski; en þetta veikir samt ekkert það, sem áður

er í-agt, því fyrst og fremst er það með alhi óvíst, um hvaða

Lopt Þórðarson máklagarnir hér eru að tala ; í annan stað er

sagt í Sturlungu, að herra í^órður hafi átt Guðnýju, dóttur

Helga Loptssonar, og það er auðsætt, að Loptur Þórðarson hefir

verið son liennar, og látinn, sem sagt, heita í móðurætt

sína, og enn fremur virðist það mjög ólíklegt, að Asa, er á að

hafa dáið fyrir 1318, hafi verið móðir barna Lopts ;í Möðru-

völhmi fjórðarsonar, síra Halldórs og systkina hans, er lifðu

fram yfir 1400. En viklu menn nú samt endilega álíta, sera

raenn þó enga næga heimild hafa til, að í máldögunum væri

átt við Lopt f>ói-ðarson á Möðruvöllnm, yrðu menn, svo allt

gæti komizt heim, að áh'ta, að í Auðunnar biskups ra;íWaga

hafi af vangáti verið skrifað, "Ása ra. (o : raóðir) konu Lopts

í*órðarsonar», og að þetta síðan í hugsunarleysi hafi verið ó-



140

vandræðum eptir megni, mun og hafa iiaft völJ

um Eyjafjörð.

2. Valgerður átti Sigurð á Seltjörn, son Siglivats auðga

og Vilborgar dóttur Þorgeirs í Holti undir Eyja-

fjöllum ; þeirra son Hallur í Dal undir Eyjafjöllum.

Þessir voru og höfðingjar í E^'jafirði um aldamótin 1.300

og seinna, og raeina eg, að nokkrir þeirra hafi verið þar

valdaraenn

:

1. þorvjildiii' í Auðbrekku, son Geirs hins auðga Porvalds-

sonar : Solveioairaál reis af konu hans.

2. Vei'niuudiH' Kögnr, sem Svalbarðsætt er frá komin, mun

og hafíi verið í Eyjafirði,

3. Herra í>óröui* Hallsson á ^löðruvölium í Eyjaíirði dó 1312.

4. Herra Sighvatur Bálf'dáiiarsoii á Grund, er líkast, að hann

hafi búið þar eptir að dæmdur var Oddastaður af þeim

frændura.

5. Herra Eiríkur Sveiii]>jariiarsoii', er Hákon konungur sló

til riddara 1316, mun og fyr hafa verið þar valdaraaðnr,

en þess er getið, að hann hnti liaft konungs sýslu fyrir

norðan 1323, er hann ef til vill liefir hakiið til þess að

hann dó 1340; sjá nm hann við ísafjarðarsýslu. f*á var

sýsla konungs og hirðstjórn hið sama, og leng ifram eptir,

og raætti því telja alla hirðstjórana þá sýslumenn.

breytt tekið upp í Péturs biskups njáldaga, er einstaka sinnum

á sér staö í hinum yngri máldögura, að þar er surat tekið upp

í hugsunarleysi lir hinura eldri ranglega, en við þetta yrði það

skiljanlegt, að Ása þessi skuii vera kennd við Lopt Pórðarson

en ekki, eins og þá ætíð tíðkaðist, við föður sinn, og hefir það

komið til af því, að biskup eigi hefir vitað, hvers dóttir hún

var, þar húii var norsk, og eins verður það skiljanlegra, þótt

svo lengi drægist fyrir Hólat)iskupura, að sjá um, að heitið

yrði efnt, þai- hhitaðeigendur, er áttu að efna það, voru í

Norvegi.

Herra Póiður átti kiundóttur þá, er IJannveig hét ; hana

átti í^orsteinu Geirsson frá Auðbrekku, er verið hefir bróðir

Þorvaldar Geirssonar, er liér síi^ar er nefndur.

1) Um herra Eirík Sveinlijarnarson sjá í^ingQvjarþing.
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6. Ei'leudur' HHukssou, er bjó á Upsiim 1319, var herraður

og liafði konungs sýslu norðaulands og umboð foður síns

1) Um herra Erlend Hauksson og Hauk lögmann Erlendsson

sjá lögmannatal Jdns Sigurðssonar og rit Dr. Jóns skólameist-

ara í*orkelssonar, 'um nokkur blöð úr Hauksbók". Pað sem

hér er sagt um ætt Steinunnar konu Hauks lögmanns, er ekki

rétt; faðir hennar var Oli son Svarthöfða Dugfússonar og Her-

dísar Oddsdóttur, systur Rafns Oddssonar ; var Óli bróðir Björns,

föður Gissurar Galla, svo þeir Haukur og Gissur hafa verið

bræðrasynir; en móðir Steinunnar var Salgerður Jónsdóttir frá

Asi, Sigurðssonar : var sá Sigurður bróðir Páls biskups og son-

ur Jóns Loptssonar, Sæmundssonar prests fróða. Móðir Hauks

lögmanns var Jórunn, er í móðurætt var koniin af Gesti spaka

Oddleifssyni frá Haga á Barðaströnd ; en faðir Hauks lögmanns

var herra Erlendur sterki son Olafs Totts. Ólafur Tottur var

í Örlygsstaðabardaga með Gissuri jaiii og móti Sturhmgum,

og eins var hann í Skálholti seinna nieð Gissuri og móti Ú-

rækju Snorrasyni. Pað virðist varla geta verið vafi á því, að

hann sé sami maðurinn og Ólafur, sonur Hauks prests í Haga

í^orgilssonar, bæði er það samkvæmt tímanum, og eins benda

ættarnöfnin til þess fyllilega. Að vísu ílýöi Haukur prestur

með börnura sínum, Oddi, Ólafi, Páli og Halldóru til í^órðar

Sturlusonar, þegar Úrækja tók bú hans og Hagaland afhonum,

og hefir Olafur án efa síðan verið með fórði, meðan Þúrður

lifði, en er pórður dó, var ekkert óeðlilegt í því, þótt hann

þá gæfi sig í lið með Gissuri jarli, sem þeim höfðingja, er hann

hefir treyst bezt; annars lýsa nðskipti hans við Sturlu Sig-

hvatsson í Örlygsstaðabardaga miklu fremur góðum hug til

Sturlu. en illum; það viiðist og sem hann eigi hafi fengið auk-

nafnið «Tottur» fyrri en hann kom í flokk Gissurar jarls.

Börn Hauks lögmanns voru þau Erlendur lögmaður vg Jórunn

abbadís, hafa þau bæði heitið eptir foreldrum hans, eins virðist

Teitur munkur Hauksson, er dó 1371, að hafa verið son Hauks

lögmanns; það var venja heldri manna á þeim tímum, að koma
börnum sínura í klaustur, ef þeir eigi gátu komið þeim upp

til manns á annan hátt, er þeim líkaði ; líka eru nefndir í

annálum um 1200 og þar fyrir Teitur Hauksson os; Haukur
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við lögmannsdæmi. Faðir hans var Haukur lögmaður Er-

lendsson lögmanns sterka Ólafssonar, er Arna biskups

saofa um ffetur. Kona Hauks var Steinunn dóttir Atla

Sveinbjarnarsonar í Súðavik, en Atli var bróðir Kafns

hirðstjóra. Börn Hauks lögmanns voru: Erlendur áður

Teitsson, er víst munu hafa verið forfeður Hauks lögmanns eða

í ætt við hann, svo Teits nafnið hefir verið títt í þeirri ætt.

En auk þessara barna, Erlendar, Jórunnar og Teits og ef til

vill Guöna munks, er dú 1378, virðist Haukur lögmaður enn

að hafa átt Pál fyrir son og sá Páll aptur Teit fyrir son, því

í einum stað á sjálfu handritinu af Hauksbókinni kvað standa

með hendi frá 14. eða 15. öld, «Teitur Pálsson á þessa bók,

ef hann skal óræntur vera». Menn mega sem sé eigi gleyma

því, að á dögum Hauks lögmanns Voru dánarbú eigi seld við

opinbert uppboð, heldur skiptu eríingjar þeim sjálfir millum

sín, og féllu þau þannig til þeirra að erfðum. Pað liggur

því beinlínis næst fyrir að álíta, að Teitur þessi Pálsson hafi

fengið handritið að erfðum; en að álíta, að hann haíi

fengið það á annan hátt en að erfðum, einkum þar eð handrit

þetta þar að auki varð að vera hinn mesti menjagripur í ætt-

inni, væri eintöm getgáta, er sannast yrði, ættu menn að trúa

því. Þegar menii nú auk þessa gæta þess, að um miðja 14.

öld var uppi her á landi maktarmaður, að nafni Teitur Páls-

son, er hafði konungs erindi á hendi á alþingi 1375, og að

liann vel tímans vegna gat verið sonarson Hauks lögmanns,

eins og líka nöfnin Páll og Teitur eru, sem fyr greint, nöfn

í Hauksættinni, þá virðist það vafalaust, að Haukur lögmaður

enn hafi átt þann son, er Páll hafi heitið, þótt þess sé eigi

getið, og að hann hafi latið hann heita eptir Páli afabróður

sínum, er líklega hefir dáið barnlaus, og Páll aptur fyr nefnd-

an Teit fyrir son, er hann hefir látið heita í höfuðið á Teiti

munki br()ður sínum ; það var mjög títt fyrrum, eins og að

nokkru leyti viðgengst enn, að láta heita eptir frændum sín-

um, er barnlausir dóu. Það gæti og vel staðizt tímans vegna,

að Gunnlaugur Teitsson, er uppi var um 1400, og sem Espó-

lín heldur að hafi verið faðir Teits ríka í Bjarnanesi, hafi

verið sonur þessa Teits Pálssonar. .
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nefndur og Jórunn, er gjörðist abbadís að Kirkjubæ 1343.

Haukur varð lögmaður 1295 og hélt við og við lögsögn

til þess að hann dó 1334. Hann var vaMamaður syðra

og um Borgarfjörð, fi-æðimaður mikill, og liofir gjört

Hauksbók (það er Landnáma umbætt) og fleira. í]rlendur

son hans meinast að haía haft völd þar nyrðra.

Magnús Braiulsson'.

Faöir: Brandur Eiríksson Einarssonar, Guðmundarsonar Dýra,

f>orvaklssonar auðga, Ketilssonar Fljóta.

B'úni: A. Arnþrúður, er átti fjorstein lögmann og hirðstjóra

Eyjólfsson.

B. .Solveig átti Sigurð, er meinast son Björns Sæ-

raundssonar á Einarsstöðum. Sigurður þessi nofn-

ist víðast Guðmundsson, og er úglöggt um ætt

hans. Sigurður Guðmundsson telst lögmaður 1358

og aptur 1375—78, og hafa dáið 1381, hann telst

höfðingi og valdamaður nyrðra. Dóttir haus mein-

ast f'órdís, er fylgdi Þorkeli presti Guðbjartssyni

í Laufási og var móðir:

1. Asgríms, fööur Jóns sj'slumanns, sjá hér síðar.

2. Magnúsar sýsliimanns í Skriðii og Svalbarði.

3. forvalds, er átti Halldóru Narfadóttur Ketils-

sonar.

4. Guðni telst og son þeirra.

C. Eiríkur ríki á MöðruvöIIum átti Ingiríði Lopts-

drjttur Pórðarsonar og Málmfríðar dóttur Árna í

Aski í Noregi og Asu. Börn þeirra:

1. Kagndís.

2. Ása.

3. Ingileif hélt við síra Steinmóð.

4. Málmfríður átti Björn Brynjólfsson; þeirra dóttir:

a. Sigríður, sem Gunnlaugur Magnússon átti.

b. Málmfríður.

c. Olafur; honum lagði faðii hans Björn 1392

1) Sjá um Magnús Brandsson þingeyjarþing, og veröur það

sem hér er sagt, að lagast eptir því, sem þar stendur.
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hvorutveggi Akra og fleiri jarðir til móts

við systur sínar Málmfríði og Sigríði. Ólaf-

ur var faðir Þorsteins lögmanns og hirð-

stjóra.

5. Margrét átti Benidikt Brynjólfsson, bjuggu á

Sjávarborg, þeirra son 3íagnús, sjá Húna-
vatnsþing.

6. Sophía átti Guttorm á Möðruvöllum, son Örn-

ólfs í Stóraskdgi
; þeirra synir

:

a. Jón dó barnlaus.

b. Loptur ríki, sjá bér síðar.

Eiríkur hefir verið orðinn maktarmaður eða haft

völd í Vaðlaþingi 1377, og var einn í tölu þeirra,

er þá voru teknir eiðar af Noregs konungi til

handa. Hann dó 1.381.

Magnús bjó á Svalbarði og er talinn með mestu höfð-

ingjum norðanlands; hann meinast að hafa haldið sýslu í

Vaðlaþingi uin hríð ; hann var einn af þeim, er stóð á móti

Urmi biskupi, var honum því utan stefnt 1351 og líka Sigurði

mági hans ; fóru þeir utau og korau inn árið eptir með heilu

og höklnu. Margir íleiri höfðingjar voru þá og nyrðra. Ás-

grímur Guðbjartsson var í miklum metum. Þorsteinn Eyjólfs-

son áður nefndur gjörðist mesti maður.

Rafu Bótólfsson.

Fabir: Bótólfur' Andrésson, er var hirðstjóri 1341—43.

1) Bótólfur var bróðir Smiðs hirðstjóra Andréssonar, er féll

á Grund í Eyjatirði 1362; menn hafa haldið, að þeir hafi verið

útlendir, en eg held, að það sé ekki byggt á neinu, og að eins

sennilegt sé, að þeir hafi verið af ætt Oddaverja eða Andrésar

Sæmundssonar. í einum anuál er Smiður nefndur Jón Smið-

ur Andrésson, og í öðrum er þess getið, að Smiður hafi verið

skírnarnafn hans; það virðist nokkuð ósennilegt, að til

þessa hefði verið tekið, ef hann hefði verið útlendur, því áþekk

auka-skírnarnöfn voru þá eigi óvanaleg erlendis, en hér á landi

víst með öllu ótíðkanleg.
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Móðir: Steinunn, dóttir Rafns í Glaiimbæ Jónssonar, sjá

Hegranessþing.

Kona : Ingibjörg, dóttir Þorsteins lögmanns og liirðstjóra

Eyjólfssonar.

Barn: Steinunn' átti Þorgrím Sölvason
; þau fóru til Græn-

lands: þar komst yfir liana maður sá, er Kolgrímur

hét, og kallað með íjölkynngi; var hann því brenndur,

en hún varð eigi með sama sinni og áður.

líafn gjörðist höfðingi mikill, og held eg, að hann hafi

haft völd, helzt í Vaðlaþiiigi; hann varð lögmaður 1381 og

bjó í Lönguhlíð'- í Hörgárdal. Sá atburður varð 1390, að

skriða hljóp á bæinn í Lönguhlíð ; dó þar inni Eafn lögmaður

Bótólfsson, kona hans og 10 menn aðrir, en dóttir hans Stein-

unn, er fór til Grænlands, var eigi þar nálæg.

Sumarliði J>orsteiusson^

son Þorsteins lögmanns Eyjólfssonar var og maktarmaður 1391,

hans getur og 1394.

1) Fyrri maður Steinunnar hét Arngrímur f>órðarson, hefir

hann verið ríkismaður og bjó á Marðarnúpi; hann dó 1392 og

var skipt eptir hann árið eptir, eða 1393; þau Steinunn áttu

3 börn: Kafn, Olöfu og Ingibjörgu ; skiptist Eafni 2 hndr.

hundraða og 5 hndr., þar í talinn hálfur tólfti tugur hundraða,

er móðir hans gaf honum, en hluti «píkunnar» hvorrar var

hálfur sjöundi tugur hundraða, allt að frátöldum skuldum. Seinni

maður Steinunnar var í*orgrímur Sölfason, er hér er nefndur

;

annálar segja og, er þeir geta þessa viðburðar um Steinunni og

Kolgrím, er við bar 1407, að f>orgrímur hafi þá átt hana, er

bendir til þess, að hún hafi áður verið gipt; í'orgrímur lifði

1417, því þá kvittaði hann Ólaf Ormsson fyrir andvirði Neðri-

Mýra í Höskuldsstaða kirkjusókn
;

það væri eigi óhugsandi, að

I*orgrímur hafi verið sonur Sölfa prests Brandssonar, er var

ríkismaður í Húnavatnssýslu á seinni hluta 14. aldar.

2) hinni ytri ; eptir þennan atburð var jörð sú kölluð Skriða.

3) Um Sumarliða forsteinsson, sjá Tímarit mitt 1. B. bls.

46, og eins Arbækurnar; þar er sagt \ið árið 1394, að Sumar-

liði hafi kvittað Benidikt Brynjólfsson um sauðarverð, en á að

10
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Arutiuuur ][»orsteiussou*

bróðir Sumarliða meinast og að hafa verið valdamaður norðaii-

lauds, og helzt í Vaðlaþingi um aldamótin 1400, og þar eptir,

en óvíst er, hveijar sýslur hann hefir haklið eða á hverju ári.

Hans er getið 1388, 1410 og 1419, þá kallar hann sig hirð-

mann konungs.

Eyjólfur Arní'iuussou-

son áður nefnds Arnfinns ; hann hefir og líklega haft völd af

konungi hér á landi á fyrsla fjórðungi fimmtándu aldar, en

óvíst nær eða hvar, þó líklegast í sínum átthögum nyrðra.

1463 á Grýtubakka í Höfðahverfi gjörði Oddur bóndi f*or-

kelsson sátt og samning við Eyjólf bónda Arnfinnsson um
allan arf, sem fallið hafði f^yjólfi eptir Guðrúnu systur sína.

Lítur svo út, sem bæði Oddur og Eyjólfiir hafi verið valda-

menn í Norðurlandi og einkum í Vaðla og I^ingeyjar þingi.

(Sjá um konu hans og börn við Isafjarðarsýslu).

Braudur Halldórssou^.

Faöir: Halldór meinast að hafa búið á Barði í Fljdtum, verið

maktarmaöur og verið Asgrímsson*.

Kona: Kagna dóttir Rafns lögmanns Guðmundssonar.

Böni: A. liafn lögmaður, sjá Húnavatnssýslu.

vera Sauðárverð, það er að skilja, um verð fyrir jörðina

Sauðá, er Sumarliði hafði selt honum árinu áður.

1) Börn Arnfinns Porsteinssonar voru:

a. Jún.

b. Eyjólfur riddari, er síðar getur.

c. Steinunn, er Jón Finnbogason átti, sjá pingeyj-

arþing.

d. Guðrún, er átti Oddur J>orkolsson : þau hafa eigi

átt börn.

Arnfinnur kemur víða fyrir í bréfum.

2) Sjá um Eyjólf riddara Þingeyjarþing.

3) Sjá um Brand Halklórsson Tímarit mitt 1. B. bls. 50.

4) A að vera Arngeirsson.
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B. Halldór átti Helgu Einaisdóttur'. Börn:

1. líafn.

2. Ólafur^.

C. Snjólfur.

1417 dæmdi Ilafn^ lögmaður síra Magnúsi

1) Einar faðir Helgu vai' Bessason, sjá l^ingeyjarþing; hún

var tvígipt, og var fyrri maður liennar Magnús, og þeirra son

Sturla, faðir fyrri konu Þorleifs Grímssonar, en Magnús þessi

var son Runólfs Sturlusonar, og hefir þeirra fyr verið getið;

Magnús er bæði lijá Jóni presti Olafssyni og fleirum ranglega

kallaður Jónsson, sjá fingeyjarþing.

2) Ólafur gaf próventu sína Sturlu Magnússyni, hálfbróður sínum.

Enn voru börn Halldórs og Helgu:

3. Margrét kona Finnboga Jdnssouar, er var bróðir

Arnfinns sýslumanns; barna þeirra hefir fyr verið

getið. Jón son þeirra átti Sigríði Einarsdóttur, og

voru þeirra börn:

a. Finnbogi, hans börn með Kolþernu Eyjólfsdóttur:

a. Pétur.

fj.
Eyjólfur.

b. Margrét atti Pétur Porsteinsson
;
þeirra börn

:

a. Jón.

^. Pétur.

y. Magnús.

5. Finnbogi.

c. Guðrún átti Pálma Sæmundsson.

d. Ása.

4. Ingibjörg Halldórsdóttir.

5. Magnús Halldórsson prestur, laungetinn, hans son

:

Einar prestur Magnússon.

.3) Ár 1352 seldi Ormur biskup síra Böðvari í*orsteiussyni

hálft Barð í Fljótum, Saurbæ og hálfa Dali, en síra Böðvar

lét fyrir það Lambanes og Hvanneyri, gaf biskup honum ofan

á í misskakka jarðanna 20 hndr. Síra Böðvar hefir verið

merkasti klerkur í sinni tíð, og kemur víðar fyrir ; hefir

haun án efa átt hina hálfa Barðseignina, eða réttara: hún

verið kirkjueign. Seinna eða 1416 vitna Jón Ketils-

10*
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Böðvarssyni Barð, síra Magnús seldi það sama ár

Brandi Halldórssyni, er borgaði verðið Árna bisk-

upi 1418. 1464 erföi það Halld(5r son hans og

gaf það Rafni syni sínum 1469'. Biskup Gottskálk

son og Eldjárn Stúfsson, að Þórður Örnúlfsson hafi af-

hent Finni Gamlasyni í umboði Valgerðar Vilhjálmsdóttur,

konu hans, Barð í Fljótum og þar með Reyki og Grilli,

Steinavöllu og Illugastaði, Xes og Yztamó, Móskóga og Lauga-

land, og þar með allan hálfan reka fyrir Litlabakka, hvals og

viðar og ílutninga merkigaröanna á milli, Laugalands og

Stærrabakka — allar þessar jarðir í Barðskirkjusókn — því

að hann hafi sagzt eigi vita annað sannara, en að aHar þessar

jarðir hefðu fallið í erfð eptir Margréti Þorvaldsdóttur nefndri

Valgerði. Maður Margrétar þessarar hét Jón, og bjuggu þau á

Núpi í Núpsdal, en faðir hennar var Porvaldur Vasi Ögmunds-

son á Bakka í Yxnadal, bróðir Böðvars súbdjákna Ögmunds-

sonar; Margrét átti og bróður, er Jón hét, keypti hanu Lauga-

land í Fljótum, en heíir eigi átt skilgetna afkomendur, og

Margrét systir hans erft hann. Margrét gjörði testamenti sitt

1400, og hefir dáið skömmu seinna. Finnur Gamlason bjó

síðan nokkur ár á Barði, en síðan kærði upp á Barð Magnús

prestur Böðvarsson, og felldi Bafn lögmaður Guðmundsson

1417 þann úrskurð millum hans og Finns, að Magnús prestur

skyldi taka Barð til halds og eigu, þar eð sannað hefði verið

fyrir sér, að Þóra Magnúsdóttir, múðir síra Magnúsar, hcfði

Ufað Svein Magnússon bróður sinn — Sveinn var um tíma

ráðsmaður á Möðruvöllum í Hörgárdal — en Eannveig, móðir

Sveins, haföi próventað sig til hans, og geíið með sér eignar-

hlutann í Barði með samþykki sona sinna, síra Magnúsar og

síra Halls, hefðu þeir og afhent Sveini bróður sínum jörðina,

og hann haft þar á búskap, er hann dó. Af þessu virðist

auðsætt, að Böðvar prestur Þorsteinsson, Kannveig eða maður

hennar Magnús, Margrét Porvaldsdóttir og Valgerður Vil-

hjálmsdóttir hafa verið mjög skyld, en hvernig það heíir verið,

er eigi gott að sjá.

1) Halldór gaf Kafni syni sínum 1479 (ekki 1469) hálft Barð,

og Eafn gaf það aptur í prúventu með sér 1494 auk annars
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vildi taka Barð í kirkjuportíón, on Halldór fram

banð í hana peninga 1486. 1494 gefiir Eafn

Halldórsson Barð Finnboga lögmanni í próventu.

Jón Finnbogason lánaði Barð og floiri jarðir Gott-

skálki biskupi, og átti rentan að ganga í kirkju-

portíón 1505.

Brandur Halldórssoii hefir verið dáinn 1464, en þá lifði

Kagna kona hans, sem sjá má af vitnisburði, er þá fram fdr

um kirkjufé á Baröi. Ekki er ólíklegt, að Brandur bóndi Hall-

dórsson hafi haft sýsluvöld um tíma, annaðhvort í Hegraness-

eða Vaðlaþingi, nálægt 1430 eða fyr. Orðið bóndi er líklegt

að eigi hefði veriö gefið honum í þeirri tíð, ef hann eigi hefði

verið valdsmaður, því sú nafnbót var þá við þá höfð. 1427

fjár mági sínum Finnboga Jónssyni (ekki Finnboga lögmanni);

sonur Finnboga Jón eignaðist Barð síðan, en það var sölsað

undir Hólakirkju af Gottskálki biskupi og gjört að beneficio:

af örfum Jóns keypti Jón lögmaður Jónsson ákærur þeirra til

Barðs, og fékk ser það dæmt, en gaf það síðan til beneficiums

eptir tilmæium liöfuðsmannsins. 1481 hafði Olafur biskup

Kögnvaldsson stefnt þeim bræðrum, Kafni, Halldóri og Snjólfi

úl af vantandi portíón kirkjunnar á Barði, er þeir allir í sam-

ciningu höfðu tekiö að sér aö ábyrgjast, og yrði eigi öll por-

tíón kirkjunnar, og sektir, er þeir voru dæmdir í, goldin bisk-

upi innan ákveðins tíma, skyldi svo mildð af jörðinni Barði,

sem á brysti, verða eign kirkjunnar þar ; en það er auðsætt,

að þeir eigi hafa haldið þennan dóm, því 1488 stefndi biskup

Halhióri, og lét dæma hann meðal annars skyldan að halda

dóininn, og fallinn í bann og skyldan að taka lausn og skript

af biskupi, en 1486 hafði Halldór framboðið þó næga peninga

í portíónina (munu þessi ártöl eigi eiga að vera 1471, 1478

og 1476?). Þrátt fyrir þessa dóma Ólafs biskups hefir þó

Halldór haldið Barði. Jón Finnbogason hafði, eins og hér

stendiir, lánað Goltskálk biskupi Barð og fieiri jarðir, og átti

stórfe hjá biskupi, en með því portíón Barðskirkju var þó

orðin meiri, tók biskup Barð, en Jón mátti samt innleysa það,

ef hann gæti eða vildi ; en það er auðsætt, að liann eigi hefir

gjört það.
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getur Brands, og 1424 tóku Enskir hann til fanga og létu hann

leysa sig með 4 lestum fiska'. 1464 fram fóru skipti á arfi

eptir Brand, sem fyr sagt, milhim sona hans ; hlaut Rafn

Skriðu í Eeykjadal fyrir 100 hndr., Halldór Brandsson hlaut

Barð í Fljótum 60 hndr., Hóla og Akra í Barðsþingum 60

hndr.^ ; Snjólfur hlaut Ósland 60 hndr , Syðribrekku 20 hndr.

og Hól 20 hndr. ; liggja þessar 3 jarðir í Miklabæjarþingum í

Óslandshh'ð. Solveig^ hlaut 50 hndr. í jörðum. AUir erfingjar

skyldu borga Barðskirkju portíón að tiltölu, til þess Halldór

tók við Barði af föður sínum ; hann einn úr því
;
þar um varð

misklíð.

Árui Eiiiarssou^.

Faöir: Einar prestur á Breiðabólsstað í Vesturhópi officialis,

1) 1421 er sagt í annálum, að Geir Árnason hafi verið

höggvinn fyrir áverka, er hann á alþingi haföi veitt Brandi

Halldórssyni.

2) í bréfinu stendur tvær 20 hndr, jarðir, Hól og Akra í

Barðsþingum; en Snjólfur fékk Ósland 60 hndr., þar til Syðri-

brekkur og Hól 20 hndr., er allar þrjár liggja í Miklahæjar-

þingum og þar til 20 hndr. í Hhigastöðura í Holtsþingum.

3) Af skiptabréfinii sést, að þeir bræður hafa átt systur, en

þar er engin þeirra nafngreind, og eigi getið þess, hvað eða

hverjar jarðir hver þeirra fékk, en þær áttu að fá að tiltöhi

við bræðurna. f>essi skipti samþykkti liagna Eafnsdóttir,

múðir l^eirra, og Helga Einarsdóttir, kona Halklórs Brands-

sonar. Af skiptabrefinu sést, að Eafn k)graaður Brandsson

hefir búið nokkur ár á Barði, áður en skiptin fram fóru, og

hefir því Brandur faðir þeirra verið dáinn nokkru fyrir 1464.

4) Það virðist sem Árni íJinarsson, faðir Þorleifs, hafi verið

tvígiptur, og að hann, er fyrri kona hans dó, hafi flutt sig

austur í Fljótshlíð, og átt þar Eagnheiði nokkra Sæmunds-

dóttur, er fyr hefir verið gipt Giinnari nokkrum Eyjólfssyni og

með honum átt börn ; en þau Árni og Eagnheiður hafa engin

börn átt saman, því 1406 framfóru skipti í Odda á Eangár-

völlum eptir Gunnar Eyjólfsson miUum síra Yigfúsar Jjor-

bjarnarsonar af einni hálfu — hans getur í annálum, og hefir
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dó 1393, 89 ára; hann var son Hafliöa prosts Steins-

sonar á Breiðabólsstað í Vesturliópi.

Kona: Guðn^ dóttir Hákonar, er fæddist 1324, en dó 1381,

raaktarmanns, sonar Gissurar Galla í Víðidalstungu,

Björnssonar Drumbs í Hjarðarholti, Svartliufðasonar

sama staðar, Dugfússonar, Þórarinssonar frá Snóksdal.

Börn : A. Þorloifur í Vatnsfirði, sjá ísafjarðarsýslu.

B. Áso-eir' átii Guðfinnu dóttur Þorgeirs í Ögri^;

hann þá haldið Oddastað, er þetta fram fór — Þorleifs Árna-

sonar af annari, og Jóhannesar Arviðssonar (mun það ekki

= Jóns Arnfinnssonar?) í umboði Ingunnar Gunnarsdúttur,

konu sinnar, og Guðrúnar systur hennai', af þriðju: hafði arf-

urinn í fyrstu fallið til erfða Árna Einarssyni og Kagnheiði

Sæmundardóttur, en síðan Porleifi optir föður sinn, en síra

I>orsteini, Bjarna og áður nefndum systrum eptir Ragnheiði

móður sína: fékk fíorleifur anan helming fjárins, en hinn

helmingurinn skiptist millum fyrnefndra barna Gunnars þannig,

að með því Bjarni var dáinn, on hafði eptir látið sér dóttur,

or og var dáin, eii hún var dóttur-dóttir síra Vigfúsar — svo

Bjarni liofir átt dóttur hans — þá fokk síra Vigfús þann

hhita, er Bjarna hafði borið; síra porsteins hhita, er og var

dáinn, og ongin arfgeng börn hofii- átt, fongu þær systur Ing-

unn og Guðrún, on Jóhannos skykli sanna, að síra porsteinn

hi'fði lifað Bjarna, annars skyldi síra Vigfús fá og sinn hluta

[lar af. Jarðir þær, er til skipta komu, voru Auðbrokka, Stein-

staðir og Kirkjulækur í Fljótshlíð, en Kirkjulæk hafði Arni

fongiö 1399 hjá Birni Jórsalafara fyrir jarðir í Vesturhópi og

Víðidal : Þorloifur fökk Auðbrekku, þær systur Ingunn og Guð-

rún Steinstaði, og síra Vigfús Kirkjulæk.

1) Ásgeir, faðir Jóns sýshmianns Ásgeirssonar, var að vísu

Árnasnn, en engan voginn son þessa Arna Einarssonar, sem að

nokkru leyti sést af hinu fyrsagða: auk þessa átti Guðni Jóns-

son Ásgeirssonar laundóttur Björns rika Þorleifssonar, og hofðu

þá lijón þau verið þrímenningar, svo þau eigi hefðu mátt

eigast.

2) Kona Ásgeirs hét Guðfinna Porgeirsdóttir, en að faðir

honnar hafi verið á Ögri, tel og óvíst.
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þeirra son : Jón sýsliiD:taður (sjá ísafjarðar-

sýslu).

Arni var maktarmaður og bjó á Auðbrekku 1380; er ekki

ólíklegt, að hann haíi haft nokkur völd helzt í Dalaþingi.

Hvort þessi Arni Einarsson er sá, sem næst Höskuldi Run-

ólfssyni hefir verið í skiptum eptir Lopt ríka 14.37 læt eg 6-

sdLgV, en þá hefir hann verið orðinn mjög gamall maður, en

1415 lifði Árni.

Rniiólfur-

hét maður, hans synir voru: Páll, er fyrir og eptir 1400 var

1) Með því Árni Einarsson, faðir I>orleifs, var dáinn 1406

getur það eigi hafa verið hann, sem var í skiptunum eptir

Lopt ríka 1436 eða 1437, heldur hefur það veiið Árni Einars-

son, faöir Olafar, er fyr hefir veriö nefndur; eins hlýtur það

að vera rangt, er á eptir kemur, að Arni, faðir Þorleifs, hafi

lifað 1415.

2) Sjá um Runólf þenna Tímarit mitt 1. B. bls. 46 og eins

Pál son hans. Kona Höskuldar het Guðný í^orsteinsdóttir

;

var faðir hennar J^orsteinn Svartur Hallsson : hann átti hálfa

Hnappstaði, en hefir eigi fyist haft \\\ umrái'^a kirkjublutann,

en sökum þess að hann átti hálfa jörðina, fengu þeir síra Pórð-

iir f^órðarson og síra Steinmóður Porsteinsson, er þá voru

officiales Húlabiskupsdæmis, honum 1399 kirkjuhelminginn í

Hnappstöðum til meðferðar, og jörðina Húnstaöi og þar með

allt lausagóz kirkjunnar þannig, aö hann skyldi hafa greint góz

sér til nytja og eignast ávöxtu af, en svara öllum skyldum

fyrir kirkjuna, og standa í ábyrgð um hana og gúz hennar.

porsteinn Svartur var einn af þeim þremur, er síra Halldór

Loptsson setti að annast um, að testamenti sínu yrði fram-

gengt. Þau Hö?kuldur og Guðný áttu bæði Hnappstaði og

Núpufell, og án efa margar fleiri jarðir; fyrir Hvol í Vestur-

hópi fékk Höskuldur hjá Jóni Sighvatssyni Tungufell, er hann

aptur fékk Arnfinni porstcinssyni fyrir jarðir í Fljótum. Börn

þeirra Höskuldar og Guðnyjar voru auk Runólfs, sem síðar er

nefndur:
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sýslumaður í Múlaþingi, og Höskuldur í Eyjafirði, sem eg hygg

að opt hafi verið þar uraboðsmaður. 1404 seldi liann jörðina

a. Árn'i.

b. porsteinn.

c. Margrét að öllum líkindum, kona Finnboga gamla

í Ási í Kolduhverfi -jónssonar (sjá Þingeyjarþing).

Eptir öðrum eptirritum, er eg held að seu réttari, skuld-

batt Runólfur Höskuldsson sig 1471, um leið og hann fékk

biskupi jarðirnar Skollatungu, Brattavöllu og Hornbrekku, að

lúka honum 15 málnytukúgildum og 25 hndr. í fríðum og

fríðvirðum peningum, og seinna á sama ári, er hnnn próvent-

aði sig til biskups og fekk honum Bægisá, hot hann honura

enn fremur 10 raálnytukúgildum og 20 hndi-. í fríðum og

fríðvirðura peningura. Af eiði þeim, er Runúlfur S(»r biskupi

árið eptir eða 1472, sé.st, að Iiann liefir átt nokkrar jarðir eptir.

Í árainnztum eiði lofaði haun líka racðal annars biskupi, að

lúka Eyjólfi Einarssyni (.) : lögmanni) aptur alla þá peninga,

er hann bafði gripið fiá honura, þá til væru, eða aðra jafn-

góða, hið fyrsta, er hann gæti; enafþessu virðist það atiösætt,

að það hlýtur að hafa verið löngu fyrir 1520, er Eyj<'ilfur túk

upp fe bans ú Bakka í Yxnadal; af ágripi því, er eg befi af

skjali því, er ura fjárupptektina bljóðar, sést og eigi ann-

að, en að það se vitnisburður Halls nokkurs Ásgrímsson-

ar ura fjárupptHklina, dagSMttui- 1520, en þar af sest ekki,

hve nær íj;irupptektin bati í'ram fariö. Það er og hætt við

því, að það, sem bér er sagt, að Kunólfnr bati lifaö 1510

og þá verið lögretturaaður, se tekið eptir árb(jkunuin við

áriö 1510, en Runólfur sá, er þar er nefndur — hvort sem

það er þessi Runólfur eða annar — átti þá heiraa fyrir sunn-

an, og er áu efa hinn sarai, er verið hafði sýslumaður í Borg-

arfjarðar- og Mýrasýslura. Fyrnefndur Runólfur Höskuldsson

Run(5Ifssonar, átti son, er Höskuldur hét. 1507 ákærði Gott-

skálk biskup hann fyrir það: 1. að Höskuldur hefði eigi lúkt tí-

und af því gózi fríðu og ófríöu, er hann befði og í mövg ár hefði

baft meðferðis vegna Einars Eyj()lfssonar — líklega sonar fyr-

nefnds Eyjólfs — með Möðrufelli, 2. að hann eigi hefði gjört

rétta tíund af sjálfs síns peningum og konu sinnar, síðan hann
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Hvol. 1405 keypti haiin Grísará. 1415 var baiin vottur að

kaupgjörningi. 1421 seldi hann Arnfinni Þoisteinssyni jarðir.

1428 vottar hann um aflicnding Sjávarborgar til Jóns biskups.

1436 eða 14o7 var hann fyrirliði skipta eptir Lopt ríka.

1439 vottar hann um afhendingu Bægisár til Einars ábóta.

Runólfur het son Höskuldar, er átti Ingibjörgu Einarsdóttur

:

hún klagaði 1470 fyrir Ólaíi biskupi Rögnvaldssyni, að hann

lengi hefði legið í hórdómi, getið 5 börn með Halklóru pórð-

ardóttur og hið G. með f'órdísi Guðmundsdótiur, en sig að

giptist, 3. að hann ekki hefði reikningskap staðið, og eigi

leigur og landskuldir goldið af þeim umboðum, er hann hafði

Hóladómkirkju vegna fyrir norðan : fyrir allt þetta var hann

dæmdur til mjög mikilla fjárútláta, fallinn í bann og skvldur

að taka skript og lausn af biskupi.

Arni fyr uefndur Höskuldsson fékk eptir foreldri sín

Hnappstaði og Núpufell, en ^ökum skulda hans við kirkj-

urnar þar, lét Olafur biskup 1479 og 1480 meðal annars

dæma báðar jarðirnar af honum og sína undir hvora

kirkjuna, nema hann gildi íeð innan ákveðins tíma, en

meö því Arni ekki lilýddi dóminum, let biskup 1488 aptur dóm

ganga yfir honum, er dæmdi hann í stórsektir, og skyldan að

halda fyrra dúminn, fallinn í bann og skyldan að taka skript

og lausn af biskupinum, eins og jarðirnar voru da'mdar sín

undir hvora kirkju, og teknar af honum. Árni var 1481 nefnd-

ur i dfim um peninga Bjarua Ólasonar og 1484 gjörði hann í

Núinifelli testamenti sitt og lúkti þá hálfa jörðina Gilsá Núpu-

fellskirkju upp í skuldir sínar til hennar, en hálfa gaf hann

hana Indriða syni sínum, en með þeim skilmála, að Höskuldur

sonur sinn skyldi mega innleysa hana alla,- ef hann vildi, með

þeim peningum, er góðum mönnum þætti hún verð. • Pess er

getið í árbókunum, að Ólafur Inskup hafi lofað Höskuldi syni

Arna að innleysa Núpufell með þeini kjörum, er þar eru iiefnd,

en það <m' óvíst, að hann hafi gj(iri það, enda mun hann eða

hans eigi lengi hafa notið þess: let biskup og dæma af honum

stórfé og þar á meðal jörðina Blængshól, bæði 1491 og 1492

fyrir þær sakir, er þar eru nefndar.

Þorsteinn fyrnefndur Höskuldsson gipti' á Myrká 1451
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öllu smáð og afrækt, svo lu'in lieföi enga skyldu af honum

fengið," livorki í samvistum eða mat fyrir sig og börn sín

minnkunarlaust, og baÖ biskup að rétta hluta sinn. Biskup

kallaði Eunólf fyrir prestastefnu í Viðvík 1471 og sættist við

hann með því mcíti, að liunóJfur skykli lúka biskupi og Hóhi-

kirkju til æfinlegrar eignar jarðirnar Skollatungu, Brattavöll og

Hornbrekku og þar með 50 málnyiukiigildi og 25 hndr. í fríð-

virtum peningi fyrir alhi hans hórdóma með Halldóru og f*ór-

dísi. Skömmu þar eptir var Kunólfur staddur á Hólum og

gaf þá Hólabiskupi með sér í próventu jörðina Bægisá með

10 málnytukúgiklum og 15 hndr. í öðrum peningum. Kvittaði

Óhifur biskup hann þá fyrir öll sín afbrot o. s. frv, Skömmu

þar eptir komst líunólfur burt og kvað sjer hafa verið þröngv-

að til alls þessa, en biskup lét fanga hann og 12 presta dæma

hann undir náð og vald biskups; óvissar eru þar uui máhi-

lyktir, en 1510 telst Runólfur lögréttumaður og 1520 tók Eyj-

ólfur Einarsson upp fé fyrir honum á Bakka í Yxnadal: hefir

Runólfur í fyrstu verið auðugur maður og máske haft uniboð

nokkurt, en er hann var orðinn gamall, hefir hann líklega

goldið sonar síns að biskups undirlagi. Bunólfur átti son

þann, er Höskuklur hét. Hann varð gildur bóndi í Evjafirði

og stórbokki ; haföi hann tekið, bundið og meitt smalamann

staðarins í Miklagarði, líklega út af beitingum. í>á var Gott-

skálk orðinn yfirmaður Hólabiskupsdæmis, og lét dæma Hösk-

uldi þessum miklar fesektir. Aptur 1507 lét biskup dæma

Höskuhl í sekt fyrir tíundargjahl. Sést af þessu, að ættleggur

þessi í fyrstu hefir verið auðugur og haft máske áður einhver

umboð, en biskupar niðurþrykkt honum með sönnumog ó-

sönnum sakargiptum og fjárupptektum.

Guðmundi Sigurðssyni dóttur sína Guðnýju; hafði Guðmundur

til kaups við haua tuttugu tíu hundruð (200 hndr.) þar í talin

jörðin Bessastaðir í Fljótsdal, Písastaðir, Skriða, Fagridahn-

og Ásmundarstaðir; þar á móti gaf Þorsteinn í mála Guðnýjar

dóttur sinnar og móðurarf hennar meðal annars Kropp og

Grísará og kjöri hana málakónu í garð Guðmundar ; var mál-

inn alhir með gjöf Guðmundar l'/a Imdr. hundraða.
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B.

S ý s 1 u m e 11 ii.

Rafii GiiíiminKlssou.

Um ætt hans or ritað viö I^ingeyjarþing. 1391 var Rafn

orðinn fulltíöa maðiir ; dulið er, livert ár hann hefir tekið

Vaðlasýslu, en lögmaður var hann orðinn 1409 norðan og

vestan, og Vaðlasýslu heíir hann, ef til vill, þá verið búinn að

fá, en víst er, að hann helt hana 1410, því þá lætur hann 6

manna dóm ganga miUum Þorleifs bónda Árnasonar og Þor-

kells bónda Bergþórssonar að Hrafnagili um arf eptir Porkel

Bergsson og Guðrúnu Þorgilsdóttur. Getið er og um dóma

Rafns Guðmundssonar 1416. á Torfustuðum í Miðfirði um ai f

eptir Holga Jónsson Hákonarsonar : dæmdist hálf Víöidalstunga

I*orleifi Marteinssyni eptir Margréti dóttur sína, en hálf Þor-

leifi Árnasyni eptir Guðnýju (móður sína) systur Helga'. 1417

dæmdi hann um Barð í Fljótum, er eg meina hans lögmanns

dóm, on 1420 að Hrafnagili. og liygg eg ])að hans syshimanns

dóm. Aptur hefir Rafn sem lögmaður hítið 12 manna dóm

ganga að Porkellshóli 1426 og annan um arftökur 1427, einn-

ig 12 manna dóm við Vallnalaug 1428, en eigi or eg viss,

hvort hann dæmdi ura vogrekið á Slettu sem sýslumaður eða

lögmaður 1431. Vogna þessa dóms bannfærði Jón biskup Vil-

hjáhnsson Rafn, þótt hann dæmdi eptir lögbók íslendinga, því

Jiiskup vikli ser það helga, fyrst það bar upp á Hóla kirkju-

jörð. Kafn skeytti eigi bannfærslu bisups, en dó árið optir,

1432, í banni. Margret kona Bafns lögmanns gaf þá biskupi

jörðina að Hólum í Laxárdal í tostamontisgjöf bónda síns, fyrir

sál hans. Biskup gaf þá kvitta sálu og h'kama Eafns af gjörðu

forboði, let syngja 30 sálumessur heima á Hólum, og 2 sáhi-

mossur skyldi hver prestur í Hóhibiskupsilæmi syngja fyrir sál

líafns og það til annars árs jafnlengdar. Eafn tjáist af sagna-

rituium að hafa vorið rettdæmur og oinarður og maigt vol

um hann. Hvort liann liofir lialdiö Pingeyjarþing er eigi full-

víst, þótt það sé sumra meining; samt er það líklegt, þar

1) Petta cr skakkt (sjá Þingeyjarþing), að J>orleifur hafi

fengið að orfö hálfa Víðidalstungu, og oins að Guðný, dóttir

Jóns Hákonarsonar, hafi verið móðir hans.
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liaiin bjó á Skriðu í Eoykjadal og var meðal höfðingja norðan-

lands. Eigi hofir Kafn sífellt haft Eyjafjarðarsýslu og varla

lengur en til 1417, nema hann haíi haldið hana með köílum.

1432 að Hálsi í Fnjóskadal lét Rafn 12 manna dóm ganga

um, að fé Halldóru forsteinsdóttur væri löggeíið Lopti ríka'.

Loptur riki (Kuttormsson.

Fuðir: Guttormur, er um hríð bjó á Staðarfelli og síðar í

Stóraskógi í Breiðafjarðardölum. Kirkju-Þorsteinn í

Snóksdal veitti honum sár það, er hann leiddi til bana

1381, þá er þeir í^orsteinn deildu um veiði í Miðá'-'.

Faðir Guttorms var Örnúlfur í Stóraskógi Jónsson;

kona hans var húsfrú Herdís. f*au seldu hálft Staðar-

fell Guttormi syni sínum á 6. ríkisári Hákonar Nor-

egs konungs, en 4 vetrum síðar var kaupið bréfaö í

Hjarðarholti.

1) Petta er úrskurður Rafns sem lögmanns; þar segir hann,

að ár 1432 miðvikudaginn næstan fyrir Lárentiusarmessu á

Hálsi í Fnjóskadal á almennilegu þingi hati komið fyrir sig

Loptur Guttormsson og krafið sig úrskurðar á, hvort sú gjöf

væri lögleg eða eigi, að Halldóra Þorsteinsdóttir hefði gefið

og handlagt sér alla peninga þá, er henni féllu til erföa eptir

föður-systurson sinn, Sturlu Bárðarson; hafi þetta og verið

dæmt til sín af 12 skynsömum mönnum ; i'nskurðaði hann, af

ástæðum þeim, er þar eru nefndar, að gjöHn ætti að haldast,

svo lengi Halldóia lifði, en síðan skyldi fara eptir því sem lög-

málið gjörði ráð fyrir, og skyldi Halldóra hafa framfæri á þess-

um peningum til matar og klæöa. Úrskurður þessi er felldur

um vorið í marzmánuði 1432, en Rafn dó um sumarið eða vet-

urinn eptir.

2) Pessi sögn, er víða stendur, er með öllu röng, því á öðru

stjórnarári Ólafs konungs eða 1382 seldi Örnólfur Jónsson syni

sínum Guttormi hálft Staðavfell og kvittaM hann fyrir verðinu

1384. Guttormur sá Ormsson, er sagt er í annálum að veg-

inn hafi verið 1381 í Snóksdal, var án efa son Oims lögmanns

Snorrasonar.
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Módir: Sophía dóttir Eiríks ríka á Möðruvöllum Magnússonar

á Svalbarða Brandssonar',

Kona: Ingibjörg, dóttir Páls á Eyðum, er var um hríð í

hirðstjúra stað, I^orvarðssonar-.

Börn : A. forvarður, sjá hér síðar.

B. Eiríkur, sjá hér síðar.

C. Ólöf, sjá Dalasýslu.

D. Sophía, sjá ísafjarðarsýslu.

íljábörn Lopts með Kristínu Oddsdóttur (mælt er að þau

Loptur hati verið þrímenningar að skyldleika og

hafi því eigi mátt eigast)

:

E. Olafur átti Guðrúnu dóttur Kafns lögmanns Guð-

mundssonar, sjá hér að framan; þeirra börn:

1. Margrét giptist Hvassafells-Bjarna 1471 ; hann

komst í mál við Ólaf biskup Kögnvaldsson um
1480.

2. Jón sýsliímaður, sjá Arnessýslu.

3. í^orgeir^ í Ögri átti Ólöfu döttur síra I^órarins

á Osi Sigurðssonar; börn:

a. Guðfinna, kona Ásgeirs Arnasonar, sjá aö

framan.

b. Erlingur, faðir Jóns undir Múla, föður

Ingibjargar og Ingu, er átti Glaumbæjar-

Teitur, sjá Barðastrandarsýslu.

1) Um ætt Sophíu, sjá pingeyjarþing.

2) Sjá um ætt Páls Þorvarðarsonar Tímarit mitt 3. B.

bls. 49.

3) í^ótt í sumum ættartölum sé svo rakið, að í>orgeir faðir

Erlings föður Jóns undir Skálmarnessmúla, hafi verið sonur

Ólafs Loptssonar, þá er það víst með öllu skakkt; eins getur

I^orgeir faðir Guðfinnu konu Ásgeirs eigi hafa verið sonur

Ólafs Loptssonar, því Ásgeir var samtíða Þorleifi Arnasyni,

þótt eigi væri hann brdðir hans, og þeir skiptust jörðum á, en

Þorleifur var faðir l^örns ríka er átti Ólöfu dóttur Lopts ríka,

systur Ólafs. Ásgeir var því uppi um sömu mundir og Loptur

ríki, er cptir því, sem hér segir, hefði átt að vera langafi Guð-

finnu, konu Ásgeirs.
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F. Skúli, sjá HúiiavatnsJ)ing".

• G. Orunir, sjá Snæfellsness}slii.

H. Sumarliði, sjá Hegranessþing.

I. Poi'steinn Hökiilangur, er enn af sumum talinn

launson Lopts.

Loptur^ fór utan ungur, gjörðist konuugsiDaður og riddari,

liafði hann hvítau fálka í skjaldarmerki síuu í bláum feldi.

Mælt er, að Loptur, er hann kom iun, hafi hefnt föður síns,

eu óljóst með hverju móti. far eptir tók haun Kristínu

Oddsdóttur- fyrir fylgikonu; húu var ríkra manna; gipti haun

1) Um Lopt ríka ganga ýmsar sögur, sumar víst saunar, en

sumar ósannar. Áður eu hauu kvæutist, helir hanu í uokkur

ár staðið fyrir búi ríkrar ekkju á Austurlandi, er hét Guðrúu

Haraldsdóttir, áu efa af ætt Oddverja; það þotti þá upphefðar

vegur, að vera sveinar ríkismanna og hafa reikiiinga þeirra á

hendi, og eius að standa fyrir búum ríkisœanna ekkna, encla

vöndust þeir með því að sjá um stórbú fyrir sjálfa sig síðar,

og fengu þar að auki stórgjafir hjá þeim, er þeir fóru frá þeim,

ef þeim hafði líkað vel við þá; þannig var það með Ólaf yngra

Tóna, aö hanu í uokkur ár stóð fyrir búi Okfar Loptsdóttur

og hafði reikuiuga hennar á hendi, eu er hann fór frá henui,

gaf húu honum í þjónustulauu Kauðamel, er þá var höfuðból,

og þar bjó Olafur síðau, eius gaf húu Jóni Erlingssyni Skálm-

arnessmúla í þjóuustulauu. í*egar Loptur fór frá Guðrúnu, gaf

hún honum í þjóuustulauu jörðina Efradal (er nú kallast Stóri-

dalur) undir Ejjafjöllum. í^að virðist nú auðsætt, að hafi

Loptur siglt og þjunaö konungi, hefir það verið eptir að hann

kom frá Guðrúuu. Sögnin um þaö, að hanu hafi hefut föður

síns, er hanu kom inn, er áu efa getgáta tóm, byggð á því, að

faðir hans hafi verið vegiun, er menn engan fót hafa fyrir að

verið hafi.

2) Það er ólíklegt, að þau Loptur og Kristíu hafi verið svo

skyld sem hér er sagt, eður að haun hafi haldið fast við hana,

eptir að hann giptist Ingibjörgu, því hefðiihann þanuig legið í

hórdúmi og það með kvennmauui svo skyldum sér, þá mundu

biskuparnir hafa notað sér þvílíkt til að pína fé út af houum,

en það finust hvergi, að þeir hafi lagt nokkrar slíkar fjárpint-
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hana síðau þeim lielzta sveiiii sínum, er hún kaus sér ; átti hún

til giptingar 2 hndr. hundraða. Sjálfur giptist og Loptur þar

eptir Ingibjörgu, hélt þó við Kristínu eptir sem áður, og orkti

til hennar háttalykil. Sveinn Lopts sá, er fékk Kristínar, hét

Höskuklur^ og átti 2 hndr. hundraða til konumundar, útvegaði

Loptur honum sýsluvöld þar eptir. Pá er plágan mikla kom

til íshmds 1402, varð hinn mesti mannfellir; þá var Loptur

orðinn hofðingi mikill, og eg meina valdamaður, en óljóst í

hverjum sýslum ; mun hann þá hafa náð töhiverðura eignum,

bæði 1 fasta og lausa gózi, átti hann og eigi all-lítið arfafe

eptir foreldri sín og Jón bróður sinn, sem dó í sömu plágu

;

gjörðist hann því hinn auðugasti maður og fékk þar af viður-

nafnið Kíki. Jafnvel þó orðið "ríki" þyddi í gamla daga sama

og sá, er hafði raikil völd, meina eg það á þessum stað liti

til auðs Lopts, því ekki hafði hann völd fremur mörgum

öðrum; þó er mín meining, að hann haíi við og við haft sýslu-

völd hép og hvar, en eigi verður það með fullum rökum sann-

að ; líkast er til, að hann hafi haft Vaðlaþing, þá er hann var

nyrðra, máske stundiim sem umboösmaður Eafns lögmanns

Guðmundssonar, og fyrstur er haun dómsraanna talinn 1420,

þá er Eafn lét dóm ganga að Hrafnagili ; en á seinni árum

Lopts meina eg að hann hafi haldið Vaðlaþing, þá er haiin

var meira nyrðra að staðaldri. í^ess er getið, að 1430 veitti

ingar á hann, heldur var hann einlægt í raestu metum og kær-

leikum hjá þeim; þannig veittu þeir bæði honum sjálfum ýms

umboð og líka öðrum fyrir bænarstað hans og konu hans, eins

nefnir Jón biskup Vilhjálmsson hann, er hann minnist á hann,

sinn elskulega vin; það virðist og sem fiestir, ef eigi alhr

launsynir hans hafi verið eldri, en skilgetnu börnin ; Sophia

dóttir hans var eigi komin af ómagaahlri, er hann dó. 1388

keypti Arnfinnur f^orsteinsson að Kristínu Oddsdóttur erfðahluta

hennar í jörðunni Hálsi í Svarfaðardal, og árinu áður að bróð-

ur hennar Helga Oddssyni erfðahluta hans í sömu jörðu; þetta

virðist lýsa því, að Ivristín eigi hati verið rík, áður en hún

komst í kunningskap viö Lopt, en það má vel vera, að Loptur

hafi gefið. henni talsvert fé til giptingar„

1) Um Höskuld þennan veit eg ekkert.



161

Jón biskiip Vilhjálmsson Lopti Saiiðaness stað iim 3 ár, en

Laufás Helga Bjaruasyni' fyrir bón Lopts og Ingibjargar konu

hans, og að Loptur gjörðist Hóla ráðsmaður 1432, einnig á

útbúum staðarins um Fljót og Skaga; en Loptur skyldi leggja

10 lindr. fyrir kostnað, er hann og menn hans gjörðu
;

þótti

þá svoddan ráðsmennska hverju embætti í sýshim æ^ri. Um
spás'ögn Lopts, þá er hann var á Skarði nálægt 1413, og barn-

eign Ólafar dóttur hans, sjá Dalasýslu. Loptur hafði fyrir sagt,

aö lUugi, þá drengur, er var í prikaknk við önnur ungmenni

og sló í fót Lopts, mundi gjöra sér ílciia til móðs áður lyki.

Ekki er þess getið, að Loptur væri viðriðinn mál Jóns biskups

Geirrekssonar og Þorvarðar sonar síns. Loptur varð eigi mjög

gamall, andaðist hann á ferð í litlu og slæmu koti. Hann hafði

það í venju, aö ríða milliim st(5rbúa sinna með 18 og stund-

um tieiri sveina; er mælt, að hann hafi átt 80 stórgarða. Lopt-

ur hafði gefið frilhisonum sínum 9 hndr. hundraða, en ekta-

börn hans fengu í sinn hlut : þeir bræður I>orvarður og Eiríkur

hvor 13 hndr. hundraða^ í jörðum, Ólöf og Sophía hálft átt-

unda hndr. hundraða hvor; tjáist þó Sophía hafa orðið var-

hluta í skiptum. 20 fjórðungar smjörs voru lagðir í hundrað

hvert, og fékk hvor bræðranna þar í 76 hndr., en hvor systir

38 hndr. í virðingargózi komu 2 hndr. hundraða í bróðurhlut;

var það sumt á Möðruvöllum, sumt á Sjávarborg, sumt í Hlíð,

sumt á Másstöðum, stórbúum hans; en Skarð á Skarðsströnd

hafði hann þá aflient dóttur sinni Olöfu, er þá bjó þar. Er eigi

óh'klegt, að hann hafi um tíma haft nokkur sýsluvöld þar, er

stórbú hans voru. Loptur dó 1436 og Ingibjörg kona hans

sama ár, sjá skiptabréf Lopts.

1) Helga Bjarnarsyni er víst réttara.

2) f>að sem her er sagt um það, hve mörg hundruð í jörð-

um hvert af hinum skilgetnu börnum Lopts hafi fengið í

erfðahluta sinn, er auðsjáanlega tekið úr Árbókunum, en það,

sem stendur í skiptabréfi Lopts hér seinna, er án efa liið rétta.

Að Sophía hafi orðið út undan í skiptunum, er víst engin á-

stæða til að halda; eins og áður hefir verið getið, var Sophía

á ómaga aldri, er foreldri hennar dóu, og þótti þá oigi fariö

sem rélegast með eigur hennar (sjá Þingeyjarþing).

11
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SKIPTABRÉF EPTIK LOPT RÍKA

Ölliim góðiim möiinum, sem þetta bréí" sjá eöa lieyra,

senda Höskuldur Kunölfsson, Arni Einarsson, Olafur Loptsson,

Magnús Júnsson, Þorsteinn Höskuldsson og Einar Árnason

kveðju guðs og sína, kunnigt gjörandi, aö árum eptir guðs

burð MCCCCXXXVII (aðrir 1436) á Möðruvöllum í Eyjafirði

vorum vér í dóm nefndir af Þorvarði Loptssyni og Olöfu Loþts-

dóttur, að viröa peninga og skipta á milli þeiira allra saman,

f^orvarðs, Eiriks, Sophíu og Olafar, eptir Lopt bónda Gutt-

ormsson og Ingibjörgu Pálsdúttnr múður þeirra. Handlögðu

þau Þorvarður og Ólöf, að lialda það lagaskipti, sem vér fyr-

greindir menn skiptum þeirra á millum. Keiknuðust svo mikl-

ar fasteignir, að Porvarður hlaut í sitt hlutskipti hálft tdlfta

hundrað hundraða, Eiríkur bróðir hans hlaut annað jafnmikið,

en Ólöfu í sinn hlut fimm hundruð hundraða og níutíu hundr-

uð, þar til Sophíu annað jafn niikið. Svo mikið virðingarfé

virtist á Möðruvöllum í Eyjafirði, í Hlíð, á Sjávarborg, á Más-

stöðum í Vatnsdal, að í^orvarður hlaut tvö hundruð huudraða

og hálfan þriðja tug hundraða í sitt hlutskipti, Eiríkur bróðir

hans eins mikið, en Olöf hlaut eitt hundrað hundraða í virð-

ingargózi og hálft þrettánda hundrað, en Sophía annað jafn

mikið. Hlotnaðist svo mikið í smjörum, virt til kúgilda, XX
fjórðungar fyrir hvert hundrað. f^orvarður hlaut þar af sjötíu

hundruð og tólf hundruð, Eiríkur brúðir hans jafn mikið, Olöf

XXX hundruð og VI hundruð, þar til Sophía annað jafn mikið

0. s. frv,

þorvarður Loptssou.

Foðir: Loptur ríki Guttormsson, nýnefndur.

Módir: Ingibjörg Pálsdóttir.

Koini : Margrét dóttir Vigfúsar hirðstjóra ívarssonar Hólms';

1) Faðir Vigfúsar Hólms var ívar Hólraur Vigfússon, hans

faðir Vigfús Hóhnur Ivarsson, og hans ftiðir Ívar Hóhnur Jóns-

son — hann kallast í Árbókunum við árið 1307 rangiega Vig-

fússon — , er átti Astu Klængsdóttur Teitssonar, en Teitur var

hálfbróðir Gissurar jarls. Kona Vigfúsar Hólms yngra og móðir

Margrétar var Guðríður Ingimundardóttir. Í Átbökunum stend-
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þau giptust að Brautaiholti á Kjalarnesi, eptir sumra

sögn 1436, en cptir annara ritum 1433, er eg held

réttara. Margrét dó 1486.

ur, að 1405 hafi komið út með hirðstjórn ívar Hólmur Vigfús-

son og kona hans Guðríður, og hafi bæði verið 15 vetra, og

sunistaðar annarstaðar stendur eins ; en þetta er með öllu

skakkt, og hitt án efa relt, er stendur í annálum Á. M., aö

1403 hafi Vigfús komið út meö hirðstjórn og Guðríður Ingi-

mundardóttir kvinna hans norsk, 15 vetra gömul; því eins og

það er óhugsandi, að maður 15 vetra gamall hafi verið gjörð-

ur að hirðstjóra, eins er engin ástæða til að álíta, að orðin 15
V e t r a g ö m u 1 svari nema til Guðríðar einnar. Vigfús var

hirðstjóri bæði undan og eptir, og getur hans sem hirðstjóra

fyrst í annálum 1390, en ívars Hólms Vigfússonar fööur hans

1351, og kom hann þá út með sýsluvöld. Eptir bréfi nokkru,

gjörðu á Englandi, hefir kona Ívars og móðir Vigfúsar heitið

Margrét; er það án efa hústrú Margrét Össurardóttir, er getur

í íslenzkum annálum, og sem gaf Brautarholtskirkju skóg uppi í

Skorradal, er við hana er kenndur; kona Vigfúsar nefnist þar

Guðríður og börn þeirra Ivar (án efa, sem fyr sagt, faðir Bjarna

fyrra manns Sophíu, systur í>orvarðar) Eðmundur (= Guð-
mundur?), Erlendur, J>orlákur, Setzelja, Úlfríður, Margrét og

Ingiríður; barna þessara hef og eigi annarstaðar séð getið, ut-

an Ivars og Margrétar, og í^orhíkur mun án efa vera sá í*or-

lákur Vigfússon, er í deilum átti við Jón nokkurn Ófeigsson

út af eigum Guðrúnar eða Guðríðar Sæmundsdóttur konu Jóns,

en seinast, er Vigfús sigidi burt af landinu, beiddi hann konu

sína fyrir hana og kallar hana frændstúlku sína, því hún ætti

fe hjá sér. í^orvarður og Margrét giptust í Brautarholti 1436

(ekki 1433), sunnudaginn fyrstan í vetri; var hústrú Guðríður,

móðir Margrétar, hennar giptingarmaður ; taldi Þorvarður sér

garðinn að Eyðum í Fljótsdalshéraði og þar til 6 hndr. hundr-

aða í jarðagózi og 4 hndr. hundraöa í lausagózi; hér í mót hafði

hústrú Margrét jörðina Hlíðarenda í Fljótshlíð, og þær jarðir, er

þar til lágu, fyrir 3 hndr. hundraða, 1 hndr. hundraða kúgilda

og 3 hndr. hundraðaí virðingargózi og sæmilegum gripum; gaf

Þorvarður henni 60 hndr. í tilgjöf og 1 hndr. hundraða í bekkj-

11*
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Böni: 1. Ingibjöig, er átti Páll á MöðruvöUuin, son Biands

lögmanns Jónssonar (sjá hér síðar).

2. líagiiliildiir, or átti Bjarni sýsluraaður Martoinsson,

sjá ^IúlasÝslu.

3. Guðríður átti Erleud syslumanu Erlendsson frá

Kolbeiusstöðum (sjá Eangárþing).

porvarður mannaðist vel og var fyrir austau um liríö

;

gjörðist mikil vinátta með þeim Teiti sýslumanni Gunnlaugs-

syni í Bjarnanesi og Þorvarði. Er það meining sumia, að

í^orvarður þá bafi haft sýslu eystra, helzt í Skaptárþingi, þó

er engin vissa þar fyrir. pá er Jón biskup Geirreksson kom

hingað 1430, fylgdu honum maigir írskir sveinar, óspektar-

menu og meingjörðasamir: þeir tóku suma til fanga og fóru

óvirðulega með ríka menn og vclborna, fyrir litlar tilgjorðir

eða grunsemdir, eða ef þeir þoldu þeim eigi óspektir og yfir-

gang. Teitur ríki í Bjarnanesi og í*orvarður Loptsson settu

sig móti úspektum þeirra og ránum ; gátu sveinar biskups

fangað þá báða 1432 og flutt til Skálholts í járnum og sott

þar í myrkvastofu, létu þá beija fisk og gjöra hin auðvirðileg-

ustu verk með bríxlyrðum og spotti. Um haustið slapp por-

varður úr varðhaldinu. eigi getur með hverjura atburðum, en

Teitur sat allan vetuiinn fram á páska 1433. Tveir staðar-

menn, sem hans skyldu gæta, urðu þá drukknir og týndu

lyklunum að fjötrunum ; kona nokkur á staðnum fann þá og

færði Teiti, slapp hann þá um nóttina, tók með sér konuna og

gat komizt loks austur í HornaQörð (konunni gaf hann seinna

20 hndr. jörð og gipti luma ríkum manni). Þorvarður hafði

argjöf og 60 hndr. í morgungjöf; var hústrú Margrét tilskilin

málakona, var málinn allur 9 hndr. hundraða; en 1439 lögðu

þau Þorvarður og hústrú Margrét meö sér helmingafelag að

fengnu fé og ófengnu, föstu og lausu, og gáfu hvort öðru, því

er lengur lifði, fjórðungsgjöf úr sínum helmingi
;

þetta lielm-

ingafélag og fjórðungsgjöf úrskurðaði Helgi lögmaður Guðna-

son nýta og mynduga. l>orvarður hafði 4 stórbú, eitt á Eyðum

í Fljótsdalshéraði, annað á Möðruvöllum í E^jafirði, þriðja á

Strönd í. Selvogi og Qórða á Hlíðarenda í Fljótshh'ð, og reið

milhim þeirra með sveinum sínum.
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ílúið norðiir í Eyjafjörð: sendu þeir um vorið boð sín á mill-

um, að hofna jiessarar svíviröu, og mæltu mót með ser. Magn-

lis kæmeistari í Skálholti, er sumir kölluðu son Jóns biskups

Geirrekssonar, var þá fyrir biskups mönnum ; hann hafði beðið

Margretar Vigfús(l(»ttur, og var honum neitað ; fékk Magnús

sér ])á lið, bæði biskups menn og fleiri lausingja, fúr suður að

Kirkjubóli á Miðnesi, þar sem jiinkeri ívar Húlmui' og Mar-

gri't systir hans bjuggu, og báru eld að húsum. Ivar Hóhnur

gekk út, og var þegar skotinn til dauðs, en Jieir hugðu að

brenna inni Margréti; en hún fekk með skærum sínuiii grafið

holu gegiuim ofnlnisið í baðstofunni, gat rifið svo stóra liolu,

að hún komst þar út um n(5ttina, og flúði ; liitti hún þrevett

tryppi og foiðaði séi- á því um hríð, til þess er hún fékk betri

fararbeina noiður að MöðruvöUum til Þoivarðar, eggjaði hann

hefnda, og kvaðst engan vilja eiga annan en þann, er liefndi

bróður síns og fjörráða við sig. Um þotta leyti slapp og

Teitur, sem áöur er sagt; en þá er Magnús fretti allt þetta,

vissi hann sér hefnda von, fór því um suraarið utan með fyrstu

skipum, og er hann úr sögunni. Peir Teitur og Porvarður

höfðu mælt mót með ser á Skálholtshamri, kom Teitur að

austan og Porvarður að norðan á sjálfa f^orláksmessu, því

þeir vissu, að biskup mundi þá heima vera, og er biskup frétti

Jiað, mælli hann, að það gilti líf sitt og sinna manna, gekk

til kirkju með öllum klerkum sínum og sveinum, let LTsa öll-

um dyrum á kirkjunni og staönum, skrýddist biskup og prest-

ar hans, tók í hönd ser kah^'ik og patínu, helgaði oldátu og

hélt á við altarið og kennidómur hans alhir kringum liann,

lióf síðan upp messu. Va\ er Teitur kom heim með tiokkinn,

gáfu Norðlendingar sig í Ijús, var hvortveggja flokkurinn

vopnaður. Báru þeir stór tré og viðu undir undiistokka kirkj-

unnar, svo hún hallaðist, greiddu þá inngöngu nær 50 hinir

("iruggustu, gengu snúðugt að altarinu og tóku biskup fiiiioinn,

dr(ígu liann (jiiyrmih'ga út í stöpulinn, biðu þar meðan hann

fékk sí'r svaladrykk, færðu liann síðan lil tjalda, letu hann

síðan í poka, bundu stein við og drekktu hoiiura í Brúaiá.

Sveina biskups drájiu þeir, hvar þeir náðu, bæði í kiikjunni

og annarstaðar, og voru Jieir dysjaðir í Iragerði. Þetta bar

til. sem áður sagt, 1433 ú [jorláksmessu ura sumarið. Eptir
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þetta stórvirki fór hver lieim til síii, og urðu engar hefndir

þar fyrir, var og Jón biskup illa kynntur, þó Eiríkur kon-

ungur héldi í hönd með honum. Því get eg þessa, að

þvílíkt hefir hvorki áður né síðar við borið á íslandi (los hér

um greinilegri sögn í Árb. 2. ];. bls. 30—32). I^etta ár giptist

Þorvarður, sera áður er sagt ; meinast hann að liafa tekið

Vaðlaþing eptir föður sinn nálægt 1436. Getið er þess, að

porvarður og ^largrét gjörðu með sér helmingafelag, og skyldi

hún eiga Qórðungsgjöf úr fé hans, ef hún lifði hann. f^or-

varður varð eigi gamall og áó 1446 aðrir 1447'; var allt hans

1) 1446 á Jónsdag postula um vorið á Möðmvöllum í Eyja-

firði gengu lagaskipti á með hústrú Margréti og dætrum henn-

ar um arf og peninga eptir |>orvarð Loptsson ; var Eiríkur

Loptsson fyrir barnanna hönd, var þá öllum peningum skipt í

helminga, föstum og lausum, fríðum og ófríðum, annar helm-

ingur til eignar börnum Þorvarðar skilgetnura, en annar helm-

ingur hústrú Margreti til eignar: reiknaðist jarðagóz þaö, er

böin þ>orvarðar fengu 10 hndr. hundraða og 40 hndr., voru

þar í reiknaðir hálfir Möðruvellir, Vatnsendi, Jökull, Halldórs-

staðir, Tjarnir, Torfufell, Villingadalir tveir, hálfur Leyningur,

Skáldstaðir, Brekka, Nes, allar í Eyjafirði ; á Svalbarðsströnd 3

jarðir, Sigluvík, Geldingsá, Halland, item jarðagóz á Austfjörð-

um, 5 hndr. hundraða og 47 hndr. Item í annari grein reikn-

aðist hústrú Margréti í sitt hlutskipti hálfir ^löðruvellir, Ana-

statMr, Öxnafell, Riigslaðir, Bringa, prömur, Garðsá, Húlar

tvennir, Svertingsstaðir, Biekka, Þórustaðir, Kaupangur, Hafur-

staðir, — er þannig ritað — Leifsstaðir, allar í Eyjafirði : Veiga-

staðir á Svalbarðsströnd, Veturliðastaðir í Fnjóskadal, Ytri-

Tunga í Bárðardal, Ásláksstaðir í Kræklingahlíð, Egilsá og for-

brandsstaðir í Norðurárdal í Skagaíirði; item jaröagóz sunnan-

lands, Hlíðarenda eignir, er reiknuðust fyiir 3 hndr. hundraða

og 50 hndr., 20 hndr. í Reykjum, 14 hndr. í Núpum í Ölvesi,

12 hndr. í Munaðarnesi í Borgarfirði ; reiknaðist þetta jarða-

góz 10 hndr. hundraða og 11 hndr., lögðust hér til 29 kúgildi

til jafnaðar við það jarðagóz. er börn Poivarðar hlutu í sitt

hlutskipti. Item reiknaðist her til fríöir peningar, kúgildi,

hestar, hross, alls 9 hndr. hundraða og 60 hndr., item drðingar-

I
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lausafe þá 13 liiidr. liundraða og 20 lindr, hetur, en jarðir

allar að auk. Marorét fékk alls 10 hndr. hundraða og 11

lindr. og 29 kúgildi, hjó hún þar eptir á Möðruvöllum lengi,

ól upp dætur' sínar og gipti þær allar í einu 1460. Á sínum

elliárum virðist sem Margrét liafi lagt af sér búskap við dótt-

urmann sinn Pál Brandsson. Að Þorvarður hafi verið yfir-

gangsmaður, sést af því, að hirðmaður Christophers konungs,

Petiir Pétursson íslenzkur maður, khigaöi, að porvarður Lopts-

son meðan hann liföi og síðan hústrú Margrét kona hans

heldi fyrir ser með ofríki 9 jöröum; gaf konungur honum

hréf sitt til allia yfirvaldsmanua á íslandi 1447, að Pétur

mætti jarðirnar að ser taka, ef hústrú Margret sýndi ekki lög-

legt skilríki, er leggja skyldi undir 6 raanna dóm, iunan mán-

aðar að heyrðu hréfinu, fyrir eign sinni eða dætia sinna á

teðum jörðura. Má ætla, að kotungum hafi þá verið öiðugt

að ná rétti sínum, er konungs liirðmanni veitti það bágt. Eigi

er ritað, hver lok urðu þessa máls.

Eiríkur sljó efta sló.iíiiefur.

Ff/d/r: Loptur ríki Guttormsson (sjá að framan).

il/ódir: Ingibjörg Pálsdóttir.

k'ofta : Guðný dóttir þorleifs Árnasonar (sjá Ísafjarðarsýslu).

Hörri : A. Þorvarður, aðili Krossreiðar, er hann varð útlægur

fyrii: ekki getur konu lians né barna.

góz í gulli og silfri ?} hndr. hundraða, 20 hndr. í dýrum klæðn-

aði, 1 hndr. lumdraða í refium og borðbúnaði, sængurklæðum,

kötium, tygjum, harðneskjum og öðru þarflegu gózi, og hér að

auk 80 hndr, í virðingargózi. í Austfjörðum reiknuðust þessir

jieningar fríðir og ófríðir og virðingargóz G' 2 hndr. hundraða

og 5 og hálfur tugur liundraða í hvorn helming fyrgreinnra

manna: liústiú Margrétar Vigíusdóttúr og baina Þorvarðar

Loptssonar bónda liennar. Petta verður í lielming 31 hndr.

hundraða og 75 hndr. ; en það virðist sem liúslrú Margrel

liafi fallið frá fjórðungsgjöfinni, er til skiptanna kom. því eptir

skiptabréfinu hefii' jörðum \mm. er iiún kjöri sér, verið skipt

erfingjunum.
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B. Ragnlieiður' var gipt Magnúsi bunda Jónssyni,

er veginn var á Krossi í Landeyjum nálægt 1474,

réttara mun 1471.

C. Póroddur" faðir Gruðrúnar, móður Steins og Þor-

varðar.

Laiiiibörn Eiríks teljast þessi

:

D. Sumarliði, liann festi 1468 fUiörúnu Árnadóttur í

Kalmannstungu; 1470 seldi hann Kollabæ^. Sum-

1) Pótt í mörgum ættartölura standi, sem liér, að IJagnheið-

ur Eiríksdóttir, er átti Magnús á Krossi, hafi verið dóttir Eiríks

Loptssonar, þá er það víst eigi rétt, heldur er hitt sennilegra

— þó eigi víst — , er stendur í nokkrum ættartölubókum, að

hún haíi veiiö af Sumarliöaætt, er svo nefndist og var fyrir

suðaustan, því hún giptist aptur Þursteini syni Helga lögmanns

Gu'^'nasonar, og þeirra son var Kiríkur á Keldum, faðir Stein-

unnar, er |>orleifur lögmaður Pálsson átti ; hefði l\agnheiður

nú verið dóttir Eivíks Slónefs, hefðu [lau hjúnin porleifur lög-

raaður og Steinunn verið þrímenniiigar og því eigi mátt eig-

ast, þar eð móðir hans var Solveig Björnsdúttir og hennar móðir

Ólöf ríka, systir Eiríks Loptssonar. Auk þessa erfðu Guðuýju

{jorleifsdóttur systkin hennar. t-r l\'sir því, aö hún ekki heíir

átt skilgetiö arfgengt afkvæmi.

2) Þóioddur þessi hefir án efa verið óskilgetinn, frá honum

verður nú eigi rakið.

3) pað sem her stendur um sölu Sumarliða á Kollabæ og

Sturadal, er eigi með öllu rétt. Eins og áður er sagt, haföi

Loptur Guttormsson fengið í þjúnustuhiun hjá Guðrúnu Har-

aldsdóttur Efradal eða Stóradal, og hann seldi aptur Sumarliði

Þorleifi Björnssyni : nú var Efridalur 1475 dæmdur af porleifi

Helga Teitssyni, því Helgi hafði fcugið liann ser dæmdan af

Guðrúnu; en ef Efiidalur gengi af Lopti, átti hann að fá það,

er fyrir kæmi, og \\di^\ Kollabæi- verið virtur upi) í verðið fyrir

Efradal; þess vegna var Þorleifi, um leið og Efridalur var

dæmdur af honum, dæmdur aðgangur að Kollabæ, og hann

fékk því saraa árið eða 1475 sér dæmdan Kullabæ, því Guð-

mundur nokkur Eiríksson, er þá lielt hann, gat eigi sýnt næg

skilríki fvrir honum.
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arliði var laungetinn ; nálægt 1473 lýsti hann

Svein son sinn lögarfa optir Eirík Loptsson föður-

föður sinn og 1479 galt Sumarliði porleifi hirð-

stjóra Stóraital undir P^yjafiönum. Sýnist [á sem

hann hafi haft sýshi af porleifi. Börn Sumarliða

:

1. Sveinn átti (iuðríði dóttur Finnboga lögmanns

1485, þeirra dóttir (íuðrún, dó ógipt barnliius.

Sveinn dó 1494. 149(3 sehli Guðríður Finn-

boga föður sínum Grund í Eyjafirði.

2. Síra Eiríkur í Saurbæ, sem klagaði upp á þau

góz, er Guðrún Sveinsdóttir erfði eptir föður

sinn, bróður síra Eiríks, en Guðríður Finnboga-

dóttir erfði síðan eptir dóttur sína Guðrúnu

Sveinsdóttur. I þeim m;ihim fór p]iríkur prest-

ur utan og afflutli mjög Finnboga lögmann,

svo liann missti lögmannsembættið.

E. Guðrún fór utan ung til Noregs, helt þar við hana

Gottskálk Nikulásson', er síðar varð bisku]> a Hól-

um
;

þeirra börn :

1. Oddur lögmaður, og nokkrir segja

2. Guðrún, er Gissur biskup æthaði að eiga, haíi

verið þeirra dóttir. En eptir það að (iottskálk

biskup settist að Hólum, lielt hann við \'al-

gerði Jónsdóttur frá Mannskaðahóli, því telja

sumir Odd og Guðrúnu hennar börn''.

Eiríkur bjó á Grund í Eyjafirði og var ríkur höfðingi, en

óvíst er, hvort hann heíir haft völd. Hann var óhlutdeilinn.

Hann stóð fyrir giptingarskilmálum Margrelar Olafsdóttur, ])á

1) Gottskálk biskup Nikulásson var bróðurson Ólafs bisk-

ujts RögnvahJssonar ; áður en liann varð l)iskup, hafði hann

verii'í prestur her á landi, og stundum í förum. Fylgikonur

hans voru fyrst, eins og hér er sagt, Guðrún og síðan, líklega

eptir að Guðrún var dáin, Valgerður.

2) Kristín var enn dóttir Gottskálks biskups, hana átti fyr

Þorvarður lögmaður Erlendsson, en seinni maðm' hennar v;ir

Jón sýslumaður Einarsson á Geitiskarði.
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er hún 1471 giptist Hvassafells-Bjarna og kaus liana mála-

konu. Hann var utanlands, þá er Krossreiðarmálið tilféll.

Brauilur Jóussou'.

Ffi(Sir\ Síra Jún á Grenjaðarstað officialis Pálssonar.

Módir: I^órunn dóttir Finnboga oamla í Ási.

Bnrit: A. Páll á Möðruvöllum svslumaður (sjá ber siðar).

B. Steinn átti fiórunni Skúladóttur Loptssonar ríka

(sjá Húnavatnsþing). Börn

:

1. Solveio-- átti í]inar Brynjólfsson á Stórhóli;

þeirra börn :

a. Sigríður.

b. Máhnfríður.

2. Guðný átti Arnlinn^ í Auöbrekku: börn:

a. Oddur^

b. Guðmundur.

1) Föðurætt Brands lögmanns er án efa með öllu óviss; að

vísu kvað Árni Magnússon liafa skrifað, að hann liaíi verið

son Jóns Arnfinnssonar riddara, eins og eg hefi getið um í

Tímariti mínu; en bæöi hefir Hannes biskup efast um þetta, og

eins gæti það þá eigi staðizt, að þeir bræður Arnfinnur sýslu-

maður Jónsson og Finnbogi hefðu verið synir Jóns Finnboga-

sonar og Steinunnar Ai'nfinnsdóttur, sem eg þó hebJ, að rett

sé : eg hehl [lað og með ölhi óvíst, að Brandur lögmaður bafi

átt nokkurn bróður, er Finnbogi bafi beitið.

2) Kona Einars Brynjólfssnnar vai- Soh'eig Grímsdóttir, sjá

Pingeyjarþing.

^) Sjá um Arnfinn þennan brr síðar. þau ám ba^öi í plág-

unni 1495.

4) Oddur Arnfinnsson stóð reikningsskap af Bakkakirkju í

Öxnadal Jóni biskupi Arasyni, hans börn :

a. Jón.

b. [jorgrímur.

Þeir seldu síra Birni Gislasyni Bakka.

c. Halldór átti Guðrúnu Gunnarsdóttur Gíslasonar.

d. Guðniundur, hans son Arnfinnur í Bæ við Hrúta-

fjörð.
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3. Þorgerður.

4. Örnúlfiir laungetinn, hans son Þorvarður.

C. Guðrún barnamóðir síra Guðmundar Skúlasonar

Loptssonar ríka (sjá Húnavatnsþing).

D. Þorleifur (aðrir fjorbjörn) faðir Jóns (sjá Borgar-

fjarðarsýslu).

E. Sigmundur',

F. Steinunn.

Brandur tjáist að hafa búið á Hofi á Höfðaströnd, og

verið maður triirækinn, góðgjarn og réttdæmur. 1433 átti

hann í máli við Magnús Benediktsson um kirkjufé á Hofi.

Nálægt 1450 mun hann hafa haldið Vaðlaþing og þar eptir.

Dómur hans finnst á Lönguhlíð í Hörgárdal 1456 (aðrir

1455) um ættleiðing Sigurðar príors á Möðruvöllum. Aður

hafði Brandur farið utan. en hvort hann þá hefir sleppt sj'sl-

unni eða haldið umboösmann, er úljóst. Brandur gjörðist lög-

maður nálægt 1454 norðan og vestan. og er mælt, að hann hafi

sýslunni haMið til 1479 eða nálægt þeim tíma: voru þá börn

hans orðin roskin og gipt, sjálfur var hann enn að Hofi á Höfða-

strönd. 1463 lét hann dæma biskupi alla skatta og skyldur

um Skagafjörð. 1464 (aðrir 1467) fekk Björn hirðstjóri Þor-

leifsson Brandi Bæ í Súgandafirði í lögmannskaup : þá jörð gaf

hann Sigraundi launsyni sínum. Orsökin til þess, að Brandur

vildi eigi vera lengur xiö lögsögu, segir Björn á Skarðsá hafi

verið sú, að nábúi Brands liafi orðið fyrir illraæli, hitti Brand

og sagði honum frá, þá er Brandur gekk til kirkju, og spurði

hann ráða. Brandur, er var í guðrækilegum hugsunum, svar-

aði: "hvað viltu gjöra honum? skerðu lir honum tunguna».

Maðurinn gjön^i svo, en Brandi þótti svo illt þetta athuga-

lausa svar sitt, að ekki fekkst af honum lengur að vera við

lögsögu: kom þó bótum fyrir manninn. sagði Finnboga bróður

sinn hafa nóg vit til lögsagnar o. s. frv. Líkast er, að Brand-

ui' hafi sleppt Vaðlasyslu til Páls sonar síns eða haft hann

e. Helgi er af sumum enn talinn son Odds, hans

ilóttir Ingibjörg kona Jessa í Ketu á Skaga.

1) Sigmundi gaf faðir hans Brandur Júnsson Bæ í Súganda-

firði.
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líður fyrir umboösmann sinn. ^^lartra ilóma let Brandur ganga

og þóttu flestir rettir. Brandur lielt Hegranesþing að eg

meina fyrst í uraboði Torfa Arasonar, svo sjálfur að veitingu

til 14G0, að hann sleppti því til Ólafs biskups, og máske um

það leyti haldið Vaðlaþing. Pá bjó hann í Lögmannshlíð.

Um 1480 tiutti hann að Myrum í Dýrafirði og dó þar 1490

eða seinna. 1468 let hann dúm ganga um rétt og ráðspjöll

Guörúnar Erlingsdfíttur. Það ár var og heitdagur af honum

settur.

Páll Brandssoii.

Faðir: Brandui' lögmaður Jónsson nýnefndur.

KoiKi : Ingibjurg dóttir Porvaröar á Möðruvöllum Loptssonar

ríka og Margrétar dóttur Vigfúsar hirðstjúra Ivarsson-

ar Hólms. Þau Ingibjörg og Páll giptust á Möðru-

vulluni 1460, undir eins og Eagnhildur og Guðríður

dætur Porvarðar og Margrrtar.

Böni : A. Beoedikt.

B. Bjarni.

C. Grímur laungetinn ísjá um hann Þingevjarþing).

Pá er Páll var ungur, mannaðist hann vel og þótti ein-

liver hinn helzti af uppvaxandi mönnum, fekk því nefnt giptu-

mál með mikluin auð og átti með konu sinni áður teða tvo

syni. Líkast er, að Brandur lögmaður liaíi afstaðið Vaðhisýslu

til sonar síns Páls, er bjú á Muðiuvöllum, og hafi PáJl því

haft þá sýslu um hríð nálægt 1460 og um 148U, þá er hann

eptir dómi Höskuldar Arnasonar hafði sem sýslumaður að ser

tfkið hálfa peninga Hvassafells-Bjarna. Pessi Höskuldur mun

hafa verið lögsagnari þar í sýslunni. Páll var mikill hufðingi

og vildi fyrir frændsemis og tengdasakir viöhjálpa Bjarna 0-

lafssyni á Hvassafelli. Ólafur faöir Bjama var Bjarnason og

ættingi Páls' b(5nda, en Margri'í kona Hv;issafells-Bjarna og

Ingibjörg, kona Páls, voru bræðradætur'-'. Hvassafells-Bjarni

giptist 1471, en áður hafði hann átt dóltur. er Bandíður het;

komst það orð á, að hún hefði sézt nakin hjá honum í sæng-

1) H^ernig þeir Ólafur og Páll hafi verið skyldir, veit eg ekki.

2) ^largret gaf lugibjörgu f)Ú!ðungsgjöf úr fö sinu.
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inni og íieira þess háttar. Bjarni var aiiðugur, en Ólafur

biskup Rögnvaldsson sat, þá aö Hóluu] og var œjög fégjarn.

Honum þ(5tti vol bera veiöi í hendur, og let fanga Bjarna og

setja í járn her ura bil 1480: óljúst er, hverjar aðrar pinting-

ar Bjarni leið. Loks varð Bjaina þröngvað til að nieðganga,

að hann hefði haft samræði við dóttur sína Kandíði, og að

það hefði verið svo opt, að hann myndi það eigi. Gekk hann

undir skriptir og lausn við biskup og var síðaii laus látinn

:

Kandíður vildi ekkert nieðganga og bar sig undau með tylftar-

eiði fyrir Rafni lögmanni Brandssyni, í hvers skjóli hún þá

var. Hélt Rafn þá í hönd með þeira Bjarna og Randíði, og

var hann því bannsunginn af biskupi. Fleiia bar þeim og til

sundurlyndis ; biskup bannfærði á ný Hvassafells-Bjarna fyrir

það, að hann eigi helt skript þá, er biskup setti honum, lét

biskup og dæma fe hans hálft undir Hólakirkju 1484, en náði

því eigi að heldur, því eptir fráfall Rafns lögmanns var

Hvassafells-Bjarni undir skjóli Páls bónda Brandssonar; hafði

þó Páll um það leyti eigi sýslu í Vaðlaþingi, en varði fé

Bjarna, til þess Ólafur biskup gat komið 1492 hirðstjóranum

Ambrosius Illiqvod inn í málið. Vildi þó Páll bóndi með
mannfjölda (110 vopnuðum mönnum) og raörgum hugmcíðs-

orðum verja fe Bjarna, en fékk ekki aðgjört. Náðu þeir þá

tvennum 80 hndr. í jörðuni, en litlu lausafé. 1468 stóð Páll

fyrir sáttmála við Olaf biskup Rögnvaldsson vegna Jóns prests

Pálssonar afa síns'. 1494 kom plágan mikla og gjörðist mann-

fall mikið ; þá dó Ingibjörg á Möðruvöllum, kona Páls Brands-

sonar, og nokkru seinna synir þeirra skilgetnir, Benedikt og

Bjarni; erfði þá Páll sonu sína, en dó sama haustið 1494, því

þá lagði Grímur launsou Páls lög og dóm fyrir fé Páls vegna

ektaborinna sona sinna, urðu þar af miklar og langvinnar

erfðaþrætur (sjá pingevjarþing). Á þessum árum hafa verið í

Vaðlaþingi miklu fleiri sýslumenn, en hér greinir, máske sumir

þeirra eigi annað en umboðsmenn þeirra, er sýsluna héldu, t.

a. m. Höskuldur Runólfsson, Runólfur Höskuldsson og Árni

1) Eins og áður hefir verið sagt, var ekki Páll sonarsonur

síra J(5ns Pálssonar.
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Höskuldsson, cr Ólatiii biskup féíletti með íyrirbornum kirkju-

reikningum og fleiri ríkismenn.

Rafu lögiiiaður Braudsson hinu íVrri.

(Sjá um hann við Húnavatnsþing). Hann meina eg að hafi

haldið Víiðlaþing um hríð nálægt 1470. Þó er þar fyrir eigi

fullvissa, hefir hann kann ske haldið hana hálfa; og þó eigi í

sífellu, holdur nokkur ár í senn eptir 1479.

Jóu Sigmnndssou.

(Sjá um hann við Húnavatnsþing). Hann hefir tekið Vaðla-

þing nálægt 1480, því 1481 lætur hanu dóm ganga í Saurbæ

í Eyjafirði um það, hver vera skyldi afhendiiigamaður á pen-

ingum Hvassafells-Bjaina. Dæmdu þeir, að Margrét kona

hans, skyldi fyrst hafa mála sinn, svo skyldi sýslumaður ann-

ast aðra peninga Bjarna. En um þetta leyti hefir Jón sleppt

sýslunni, og ef til vill eigi haft hana nema þetta eina ár; því

Magnús hélt hana næstum missiri eptir. í^ar eptir heimti

Jón saman biskupstíundir af Vaðlaþingi eptir þaö að hann tók

Húnavatnsþing, hafði þó eigi utan Svarfaðardalstíunda umboð

árin^l49G, 1497, 1498 og 1499, sem kvittun Guðmundar offi-

cialis sýnir, útgefin 1499 fyrir 4 ár. Hann hefir og vaila haft

utan hálfa Vaðlasýslu 1481, eða ekki verið utan umboðsmaður

Finnboga lögmanns.

Finnbogi lögmaður.

Sjá um hann við Þingeyjarþing. Hann hefir haldið Vaðlasýslu

annaðhvort hálfa eða alla 1481, því hann lætur þar þá 12

manna dóm ganga sem konungsumboðsmaöur (sjá hér síðar).

Magnús {>orkelssou^

Faöir: Síra Þorkell í Laufási Guðbjartsson, prests sama stað-

ar, Ásgrímssonar, Guðbjartssonar, Vermundarsonar

Kögurs. Ættin er þannig talin ofan eptir frá I^or-

steini syni Egils Skallagrímssonar : Helga væna var

1) Um föður- og móðurætt Magnúsar Þorkelssonar, sjá ping-

eyjarþing.
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gipt Þorkeli í Hraiindal Hallkelssyni og Puríðar Dyllu;

þeirra soii : Haukur faðir Steins, faðir Vermundar,

föður Loðius, föður Vermundar Kögurs. Oddur Por-

kelssoíi mun hafa verið bróðir Magnúsar og lögréttu-

maður, átti bann Guðrúiiu systur Eyjólfs riddara Arn-

finnssonar á Grýtubakka.

jUódir: Þórdís Sigurðardóttir, lögmanns frá Svalbarða Guð-

mundssonar, en raóðir Pórdísar var Solveig, dóttir

Magnúsar á Svalbarða Brandssonar, Eiríkssonar, Ein-

arssonar, Guðmundarsonar Dýra.

Kona: Kristín dóttir Eyjólfs riddara Arnfinnssonar.

Böni: A. Jön á Svalbarða átti fyr Ragnheiði "á rauðum

sokkum», dóttur Péturs Loptssonar Ormssonar

Loptssonar ríka (sjá Strandasýslu).

B. Árni.

Magnús mannaðist vel og bjó á Skriðu í Eeykjadal, og

hafði umboð föður síns yfir Laufásstað, en aflienti hann föður

sínum og tók kvittun fyrir umboðið 1478, en 1479 fær Magn-

ús aptur nefnt umboð hjá föður sínum. Um þetta leyti voru

skærur þeirra Magnúsar og Rafns lögmanns Brandssonar út af

arfaþrætum ; súttu þeir hvor annan með vopnum á Bakkagöt-

um fram í skóg einn, þar um vitnuðu síra Jón Olafsson og

Tómas Guðmundsson á Grýtubakka 1480 fimmtudaginn í

páskaviku, að Rafn og hans menn hefðu fyr höggvið að Magn-

úsi, og 1481 lætur Finnbogi sýslumaður Jónsson þar um ganga

12 manna dóm, konungdómsins vegna, en Magnús varði sig

með því, að hann hefði átt hendur sfnar að verja. Sýnist

sem Finnbogi hafi þá haft Vaðlaþing líklega hálft móti Jóni

Sigmundssyni, eða Jón hefir þá eigi verið annað en umboðs-

maður Finnboga, sem hafði konungsjarðir í Vaðlasýslu að vísu

1488 (sjá Þingeyjarþing). Ritað er, að Diðrik Píning hafi

1482 skipað Magnúsi Vaðlaþing; skyldi hann sjálfur stefna

málum fyrir sig og eignast öll 6 marka mál og þar fyrir inn-

an, hafa fullmakt til að setja umboðsmenn fyrir sig, en skila

skattinum til Bessastaða. Sýslubréfið er skrifað í Grundarfirði

miðvikudaginn fyrir Ólafsmessu seinni 1482. Oviss er eg,

hversu lengi Magnús hélt sýsluna, en eigi finn eg þar annan

sýslumann talinn en hann, til 1489. Þá hygg eg að hann
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hafi sk'ppt hálfri sýslunni við Þorvarð Erlendsson eða allri,

eða Þorvarður hefir þá verið umboðsmaður Magnúsar. Eins

er eg í óvissu um, hve nær Magiiús dó; en raikilmenni og

auðugur var hann. Fyrir 1480 var Magnús í sökum við

Scholasticu Magnúsdóttur og Einar Grímsson, sem gáfu hon-

um upp [lá sök sama ár. 1477 seldi Árni Þorsteinsson með

samþykki konu sinnar porbjargar Eyjólfsdóttur svila sínum

Magnúsi Þorkelssyui og Kristínu Eyjólfsdóttur konu hans

jörðina Grenivík. 1482 sættist Magnús við Guðna bróður

Kristínar konu sinnar um það, að Guðni hafði í sezt fé Krist-

ínar systur sinnar, er hún hafði erft eptir föður sinn Eyjólf

Arnfinnsson. 1483, þegar síra I*orkell dó, var Magnús sem

umboðsmaður barna sinna, er höfðu að þriðjungi erft J>orkel

prest, ákærður um fé Laufásskirkju; skyldi hann gjalda í

kirkjuspjöll 19 hndr., en 35 hndr. í álag staðaiins. Eptir það

að Magnús hafði sleppt sýslu, var hann optast fyrstur dóms-

maður Finnboga lögmanns 1533 og 1534, og líka í I*ingeyjar-

þingi með Grími sýslumanni Pálssyni 1511 og optar.

porvarour Erleudssou.

(Sjá um hann Árnesþing). Vaðlasýslu hefir Þorvarður haldið

1489, annaðhvort hálfa eða alla, því þá finn eg að hann sem

valdsmaður hefir þar látið dóm ganga. Óvíst er, hvað lengi

hann hefir haft þar sýsluvöld, þó líklegt sé, að það hafi verið

til 1503, þegar hann tók Árnessýslu, en varla hefir hann þá

haft utan hálfa Vaðlasýslu, því þar voru fleiri valdamenn á

þeim tíma, eða verið umboösmaður (máske ekki utan það eina

ár), því þar eptir gjörðist hann lögmaður og fór á Suðurland.

Aruí'inuur Jóussou.

Hann hygg eg að verið hafi af ætt Eyjúlfs riddara Arnfinns-

sonar, og að þessi Arnfinnur Jónsson sé sá, sem átti Guðnyju

dóttur Steins Brandssonar lögmanns Jónssonar og börn Odd

og Guðmund (sjá hér að framan'). Arnfinnur Jónsson er

1) Og sömuleiðis pingeyjarþing.

Börn Arnfinns Guðmundssonar, er áður var Jiefndur, voru;
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konungs umboðsraaður í Vaðlaþingi 1492, því það ár á Vatns-

enda í Ólafstirði g<^far haiiti Hákon Jónsson og forstein son

hans kvitta um allar [^ær sakir, sem þeir við hann og kon-

ungdóminn brotlegir séu. Aptur árið 1494 íimmtudaginn

næstan eptir puriíicationem Mariæ í Neðri-Lönguhh'ð í Hörg-

árdal var víglýsing, leidd með 5 vottum svarin fyrir konungs

uraboðsmanni í Vaðlaþingi, Arnfinni Jónssyni, að Jón Júnsson

hefði ófyrirsynju í hel slegið Orm heitinn, þriðjudag næstan

fyrir Pálsmessu, og spurðist lát Oriiis þann sama dag. [^ennan

Arníinn álíta menn settan af Ambrosius Illiqvod hirðstjóra

yfir Vaðlaþing. Ekki er hans þó getið í Spjaldhagadömi 1492,

miðvikudaginn næstan fyrir Mikaelismessu, á þriggja hreppa

þingi því, sem Ambrosius og Olafur biskup á Húlum skiptu

með sér eignum Hvassafells-Bjarna. Undir þann gjörning

voru einasta skrifaðir 12 prestar, og bréfið dagsett á Munka-

þverá, föstudaginn næstan fyrir Mikaelismessu. Sýnist þar af,

að málið hafi verið svo óvinsælt, að aðrir kouungs valdamenn,

en Ambrosius af leikraönnum, hafi ekki viljað gefa sig í það.

Hvort Arnfinnur hefir haft alla sýsluna eða hvað lengi, er ó-

Ijóst, þó eg geti til, að hann hafi eigi haft hana utan hálfa

lengst af, en frá sýsluvöldum hefir hann verið 1507 eða

1508'. Arnfinnur hefir verið roskinn maður, þá er hann tök

sysluvöld í Vaðhiþingi, því 1480 var hann einn af þeim, er

Porleifur hirðstjóri Björnsson nefndi í dóm að Lundi í Keykja-

dal um arf þess barns, er útlægur maður getur með konu

sinni.

Fiunbogi lögmaður Jónssoii.

(Sjá um hann við Þingeyjarþing). í*að er lærðra manna

meining, að Finnbogi hafi um þessar mundir haldið Vaðlasýslu

a. Sigurður á Felli í Kollafirði, faðir síra Arnrtnns á

Stað í Hrútatirði.

b. Guörún átti Bjarna Jónsson.

c. Jón í Bjarnastaðahlíð, átti fyr Guðrúnii líafnsdótt-

ur síðan Margréti Eiríksdóttur; frá Jóni eru góðar

ættir.

1) Arnfinnur dó, sem fyr sagt, 1495.

12
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að minnsta kosti hálfa, og færa það til líkinda, að vinskapur

mikill hati verið með Finnboga og höfiiðsmönnunum Pétri Tru-

els og Benedikt Herstein; en ekki hef eg fundið nokkra sýslu-

mannsdóma Finnboga í Vaðlaþingi, kann þó téð gáta vera

sönn, en hans lögmannsdóma geta menn marga fundið.

{>orsteinu Finubogasoii.

(Sjá ura hann við fjingeyjarsýslu). Ljóst er það, að Porsteinn

hefir haldið Vaðlasýslu, því þá Vigfús Erlendsson gjörðist

hirðstjóri, hefir hann 1507 útgefið forsteini veitingarbréf fyrir

téðri sýslu , en það er líkast, að hann hafi eigi haldið alla

sýsluna utan það eina ár, en þar eptir hálfa um hríð móts

við Jón Ásgrímsson. Oljóst er og, hve nær Þorsteinn hefir

algjörlega sýslunni sleppt.

Jóu Asgrímssou.

Fadir: Asgrímur son síra í*orkels í Laufási Guðbjartssonar

prests sama staðar. Móðir Ásgríms var Þórdís' dóttir

Sigurðar lögmanns Guðmundssonar.

Kona: Olöf Jónsdóttir.

Barii'. Ásgrímur faðir Jóns á Fjalli.

I^essi Jön hefir eptir veitingarbréfi Vigfúsar hirðstjóra

Erlendssonar fengið Vaðlaþing (eg meina hálft) 1508; en Jón

Espólín fró'M tjáir hann þar fyr hafa verið umboðsmann, og

meinar hann og eigi hafa verið utan umboðsmann Þorsteins,

en eg meina, að hann hafi fengið veiting fyrir hálfri sýslunni

um hríð, og má ske verið umboðsmaður J>orsteius fyrir hinum

helmingnum, en ekki fengið alla sýsluna. 1505 kallast Jón

fullmektugur í Vaðlaþingi, þá hann með samþykki Olafar Jóns-

dúttur konu sinnar seldi Helgu Asgrímsdóttur Sílastaði og

Bitru í Kræklingahlíð, Bréfið er dagsett á Espihóli mánu-

daginn eptir Maríukertamessu ; einn kaupvottanna er Jón sýslu-

maður Björnsson. (Líklegt er, að þessi Helga hafi verið systir

Jóns). Aptur lætur Jón 12 manna dóm ganga að Spjald-

haga þriðjudagiun eptir Allraheilagramessu 1516, hvar I*orleifi

Grímssyni og Sigríði Sturludóttur konu hans dæmist jörðin

1) Sjá um ætt Pórdísar í^ingeyjarþing.



179

Syðri-Garður í Mýra kirkjusókn í Dýrafirði, eptir gjöf Sturlu

heitins og samþykki Jóns Stiirlusonar bróðiir hennar. I dómi,

skrifuðum á MöðruvöUum í Eyjafirði miðvikudaginn næstan

eptir Marteinsmessu 151G, segist Jön vera konungs umboðs-

maður í Vaðlaþingi. Af þessu er Ijóst, að Jón hefir fyrst

verið umboðsmaöur, og að hann er orðinn það 1505, og að

hann svo hefir fengið veiting fyrir hálfri sýslunni, en verið

líklega jafnframt umboðsmaður. Veitingu hafði hann enn 1516.

Jóii biskup Arason.

(Sjá um hann Hegranessýslu). Að Jón hafi verið orðinn sýslu-

maður í Vaðlaþingi 1518, sannast af dómi Gottskálks biskups

nefnt ár, er hann lét ganga að Víðivöllum í Skagafirði fimmtu-

daginn næstan fyrir Jónsmessu Baptistæ um kirkjuforsómun

Einars Brynjólfssonar á Espihóli í 2 ár; kallast Jón Arason í

dóminum beneficíaríus Hrafnagils og konungs umboðsmaður

norðan Yxnadalsheiði. 1526 nefnir Jón biskup 12 menn í

dóm á Spjaldhaga í Eyjafirði yfir klögun Páls Grírassonar, að

Páll Pórólfsson hafi gripið hálfa jörðina Björk í Kinn, yrkt

hana og á setið, o. s. frv., er þá Jón kouungs valdamaður. Sem
sýslumaður í Vaðlaþingi var hann fyrir skiptum eptir Grím

Pálsson. Skiptabréfið er svo hljóðandi:

"í'að gjörum vér Ormur Jónsson, Bessi Þorláksson, Símon

"í'orsteinsson, Jón í'orláksson, í*orIeifur Þorleifsson, Sæmund-
"ur Símonarson, Pétur Tómasson, Þorsteinn forláksson, I*or-

"steinn Símonarson, Þorvarður Arason, Gunnsteinn Oddsson,

"Og Bjarni Jónsson, góðum mönnum kunnigt með þessu voru

"opnu bréfi : að árum eptir Krists burð MDXXVII á Spjald-

"haga í Eyjafirði, föstudaginn næstan eptir Michaelsmessu, vor-

«um vér til ddms nefndir af verðigum herra biskupi Jóni Ara-

"Syni, er þá hafði konunglegt umboð og sýslu í Vaðlaþingi, að

"gjöra lagaskipti á arfi og peningum eptir Grím hcitinn Páls-

"son fráfaUinn. Voru lögarfar Gríms heitins, börn hans skil-

"getin, Þorleifur, Páll, Benidikt, Guðný, Solveig, Ingibjörg;

"höfðu þeir fyrri bræður Þorleifur og Páll, og bændur þeirra

"fyrnefndu kvenna, allir fyrgreindir arf til réttra arfaskipta

"undir vora skoðun og skipti, og lofuðu með handsölum við

«Jón Jbiskup, oss áheyrendum, að þeir skyldu sín á millum

12*
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"'halda og hafa sem lögsagðan dóm iim aldiir og æfi það skipti,

«sem vér á gjörðum þeirra á millum. En með því þar kom
«eigi fram fyrir oss, og eigi vissum vér, að nokkur lagaskipti

"hefðu á fallið með Þorleifi Grímssyni og Grími heitnum Páls-

"syni um þá peninga, sem greindum f'orleifi og Benidikt Gríms

"sonum, féllu til arfs eptir Pál heitinn Brandsson, töðurföður

«sinn, en sögðum Grími hafði fallið til arfur eptir Benidikt

«Grímsson, son sinn. Kom þar eigi fram fyrir oss nokkur

•Teikningsskapur á þeim lausagdzum, sem í sagðan arf hafði

"fallið eptir Pál Brandsson; því samanreiknuðum vér eptir

»kunnugustu manna skoðun og eptir því, sem fyrnefndir erf-

"ingjar framtöldu og þeir lýstu sér samþykkilegast verða. að

"greindur arfur eptir Pál heitinn Brandsson mundi verið hafa

"í jarðagózi XXI hndr. hundraða og LXXX hndr. en lausa-

"gózi V hndr. hundraða. par í fyrstu skiptum vér þorleifi

"Grímssyni sinn helming sagðra peninga, og því voru þeir pen-

"ingar, sem börnum Gríms höfðu til arfs fallið eptir hann

"XIII (13) hndr. hundraða og XL hndr. og skiptust hvorum þeirra

"bræðra f^orleifi og Páli af arfi Gríms III hndr. hundraða og

"LXXXV hndr. og þrjú ærgildi. en hverri þeirra þriggja systra

"skiptist af arfi Gríms I hndr. hundraða tíutíu og tvö hundruð

"Og fimm ærgildi : var þá (ískipt 20 álnum millum áðurgreindra

"systkina. Peiknaðist, að Páll hefði uppborið IV hndr. hundr-

«aða og LX hndr. af þeim peningum, sem Grímur hafði átt:

«var það fyrst Einarstaðir í Reykjadal og Hof á Höfðaströnd

«með þessum útjörðum: Hrauni stærra, Brekkum minni, Svína-

"Völlum, Ísólfstöðum á Tjörnesi, hálf Björg í Kinn, hálfir Hall-

"bjarnarstaðir í Reykjadal, Daðastaðir, Skógar í Fnjóskadal og

"þar til lausafe. Skiptust Guðnýju Grímsdóttur í sinn part

"þeir peningar, sem hiin hafði uppborið, var þar til reiknað

"hálfur Mannskapshóll á Höfðaströnd, Grillir, í^verá, Reykjar-

"höll í Fljótum og þar til lausagóz. En Solveigu Grímsdóttur

"í sinn hlut skiptust þeir peningar, sem hún hafði uppborið,

«sem var Garðsá í Eyjafirði með 2 eyðijörðum, er Þremur

"heita, fyrir 60 hndr., Hóll, Brekka, Svertingstaðir XXX hndr.

«og þar til lausagóz. Ingibjörgu Grímsdóttur skiptust í sinn

«arf af greindum arfi þessar jarðir: Gil og Mælifellsá í Skaga-

«tirði, Stafnshóll, Stafn og Gil í Svartárdal, þartil lausagóz svo
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"niikið hveiTÍ þpirra systra, seni (að?) hver þeirra hafi sinn fiilla

"hhit, sem skrifað stendur. En Páll Grínisson skyldi aptur leggja

ogreindum systiuni sínum svo niikið, sem tala rennur til, að hann

"iiafi meira haft, en svo mikið komi á hvers hlut, sem fyr skrifað

"stendur. En jMöðruvelli í Eyjaíirði og Silfiastaði í Skagafirði

"Og alla aðra fasta peninga og lausa, sem óskiptir voru og fall-

"ið höfðu í arf eptir Pál Brandsson og Grím Pálsson, dæmdum
<'Ver og í-kiptum til arfs og eignar Þoileifi Grímssyni. Kunni

"greindur Porleifur eða aðrir erfingjar Oiríms nokkra þá pen-

"iuga að sækja eða kæra af öðrum mönnum, sem af greindum

"arfi tilkoma, þá sem þeir eigi hafa nú að halda, þá skal það

"koma til réttia skipta þeirra á milhim, svo og skulu þeir allir

"skuldum gegna að jafnaði þeim, sem hér til hafa komið, eða

"rí'ttilega kunna upp á að kærast, svo kirkjugózi sem öðru

"vitafe. Eeiknnði fyrgreindui' hiskup Jón í áðiirgreindum pen-

"ingum eptir gömlum registruni ekki minna en VI hndr. hundr-

<'aða. Samþykkja f\'rgreindur lierra og aðurgreindir erfingjar

"Og umboðsmenn þenna voin dóm og lagaskipti greindra syst-

«kina á miUi, og með því ver biskup .Tún tilkulkiðum með oss

"ærlegar persónur kirkjunnar og svarna lögrettumenn landsins

"að gjöra þessi skipti greindia systkina á milli, og að guðs

"uafni tilkölluðu, sainþykktum vér þenna dóm og lagaskipti

"greindra systkiiia á miUum, og setjum vort secreterum með

"fyigreindra manna innsighim fyrir þetta giörningsbréf, hvert

"skrifað var á sama ári, degi síðar, en tvr segir».

Menn meina, að Jón biskup hafi sleppt Vaðhiþingi við

Ara son sinn 1529, þegar Ari var um 20 vetra. f>að er

sagt, að biskup Jón fekk sér veitta Hegranessýski, þegar hann

út kom með biskupstign 1525, en óvíst er, hvort eða hvenær

liann hefir þeirii sýski sleppt. 1533 eða 1535 selur biskup

Jón Bessa bónda í^orlákssyni fimm jarðir í Lundarbrekku kirkju-

sókn og aðrar þrjár jarðir fyrir hálfa Anastaði, Skarð, 5 hndr.

í Kárastöðum á Vatnsnesi og hálft Sarntún í Krækhngahkð.

Mörg önuur jarðaskipti hafði hann. Var haun þannig bæði

biskup og sýskimaður, en við sýskmiannsembætti hafði hann

optast umboðsmenn sína, meðal hverra voru í Vaðlaþingi Ari

son hans og téður Bessi Þor!áksson.
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Ari Jónsson'.

Fadir: Jón biskup Arason.

Dlódir: Helga Sigurðardóttir, sjá Hegranessýslu.

Koita: Halldóra, dóttir forleifs a Möðruvöllura Grírasso»'iar,

Pálssonar Brandssonar lögmanns : þau Ari og Halldó;'a

giptust 1536-; var þeirra kaupmálabréf dagsett sama

ár á Möðruvöllum í Eyjaíirði, fiirimtudaginn næstan

fyrir Luc. evang.; taldi Ari sér f)á 2 hndr. lumdraða

í lausafé og 4 hndr. hundraða í föstu : voru þar í

Holtastaðir, Möðrufell og Xúpufell, hvort 1 hndr.

hundraða : en Eyrarland 1 hndr. hundraða gaf hann

Halldóru konu sinni í ííórðungsgjöf. Halldóru vorii

og talin 3 hndr. hundraða. Halhhíra varð eigi langlíf;

hún dó um eða eptir 1540.

Biirn: A. Helga, er giptist Staðarh(ils-Páli 1558 (sjá ísa-

Qarðarsýslu). Ari hafði ánafnað henni fjörðungs-

gjöf úr fé sínu, fékk hún þar af nokkuð og sinn

raóðurarf, svo hún við giptingu sína var auðugri

en Páll; þó bættist seinna við hana Möðriivalla-

arfurinn eptir Þorleif Grímsson,

B. pórunn átti lögsagnara Sigurö porbergsson sýslu-

manns Bessasonar (sjá Hegranessþing).

C. Elín laungetin með porunni^ líku, dti ung.

f>að er víst, aö Ari var 1528 orðinn umboðsmaður föður

síns í Vaðlaþingi, en á alþingi 1529 gat Jón biskup með bréfi

sínu, er hann þá sendi til alþingis, komið því svo fyrir, að

Ari var kosinn til lögmanns noröan og vestan, þar lögmaður

skyldi vera í Norðlendingafjórðungi búsettur, auðugur og vel

fær til yfirreiða, ef þyrfti, o. s. frv. Helztu menn norðanlands

voru þá og raiklir vinir biskups, sera drúgu taum Ara. Flestir

vildu hafa J>orleif Pálsson á Skaröi fyrir lögmann, en hann

afsakaði sig frá því, þar hann vissi, að Jón biskup og Ari

1) Sjá um Ara lögraann Jónsson lögraannatal Jóns Sig-

urðssonar.

2) í eptirriti af kaupraálabréíi þeirra, er eg hefi séð, stendur,

að þau hafi gipzt á MöðruvöUum 1530, og það er víst rettara.

3) Sjá um I*óiunni hér síðar.
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sóttu eptir því. Nokkrir hafa skrifað, að kaupiTiáli Halldóru

og Ara hafi framfarið 1530 og kaupmálabrefið hafi verið fuU-

gjört sama ár í Miklagarði, fimmtudaginn næstan fyrir Mar-

teinsmessu , vitum vér eigi, hvort ártalið er réttara. Þá er

Ari gjörðist lögmaður, tók hann ser umhoðsmenn, sem öðru

hverju gjörðu sýsluraannsverk, meðal þeirra var Einar á Espi-

hóli, sem lét dóm ganga 1531. Sjálfur lét Ari þá 1531 tólf

manna dóm ganga á alþingi um ólöglega lausamennsku, land-

prang, varningskaup, óspilun fatækra, o. s. frv.: var þá Einar

þar einn d()nismanna. 1543 lætur Ari lögmaður og sýslumað-

ur í Vaðlaþingi 12 manna dóm ganga á Einarsstöðum í Krækl-

ingahlíð um tíuiidargjörð. 1544. laugardaginn fyrstan í vetri,

lætur Ari Jónsson syslumaður í Vaðlaþingi 12 manna dóm

ganga á Spjahlhaga í Eyjafirði um hýsingu fátækra o. s. frv.;

voru dómsmenn, -lón Magnússon (á Svalbarða), Einar Brynjólfs-

son, Arni Pétursson (Loptssonar), Magnús Brynjólfsson (l)róðir

Einars), Jón fioiláksson, I*orst.einii Einarsson, Gottskálk Jóns-

son, Teitur Magnússon, Árni Olafsson, Eyvindur ^Magnússon og

Jón Gunnlaugsson (aðrir : Gunnsteinsson). 1545 miðvikudag-

inn næsta eptir vor-krossmessu á Einarsstöðum í Kræklinga-

hlíð lætui' Ari sýslumaður 12 manna dóm ganga um sauða og

annara peninga þjófnaöar rikti 15 manna: var þeim tildæmdur

sjöltareiður; er ritað, að 11 þeirra hafi fallið á eiðnura og

verið hengdir í Gálgagjá 1546. 1541, þá er þeir feðgar fréttu

um föngun Ogmundar biskups og voru á alþingisferð, koranir

að Kahnannstungu. er sagt, að Ari hafi sagt af ser lögsögn,

en það raun þó réttara, að þeir hafi borið annað fyrir, að þeir

eigi gætu tii þings komið. Ekki let hirðstjórinn dæma Ara

frá embættinu, en reiddist því, að hann vanrækti skyldu sína,

og skipaði því að velja annan lögmann; höfuðsmaður og

þingmenn kusu þá Porleif, en hann áskildi, að Daði væri sinn

styrktarmaður, og að luinn mætti sleppa embættinu, þá er hann

yrði vanmáttugur ; var haim lögmaður til 1548, að Ormur

Sturluson varð lögmaður; en 1549 þrengdi Ari sér aptur í

lögmannsembættið, sagði þó eigi lög, þvi iionum var mótraælt,

var því Ormur við. Áður talinn dómur Ara 1545 meinast

hans síðasti sem sýslumanns : hefir hann þar eptir sleppt

Vaðlaþingi við ísleif mág sinii, sein þar var orðinn svslumað-
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ur 1546, enda var þá Halldora dáin, kona Ara, or hafði latt

hann aUra stórráða; Helga móðir Ara hvatti hann þar á móti

til að fylgja föður sínum. hófust og þar eptir stórræði og yfir-

reiðir Ara, svo hann hafði öðru að gegna, en þinga við kot-

unga. Pó Ari greiddi síðar (1550) sysluojald Lárusi Múhi

höfuðsmanni og kastaði því í nasir honum. var Ari það ár

þó eigi sýslumaður, heldur hefir fært það gjald fyrir annan.

í*ó þetta sé nú svona sagt, þykir mér þó h'klegast, að Ari

hafi aidrei frásagt sér Vaðlasvslu, heldur haldið henni fiá því,

er faðir hans yfirlét honum hr.r.n, til þess er Ari dó, en yíir-

látið hana Isleifi mági sínum nálægt 1538, til þess ísleifur dó

1549, en tekið þá fyrir umboðsmann Ir'orberg Bessason. Cm
yfirreiðir Ara, föngun Marteins biskups og Arna prests, Sauða-

fellsför og föngun hans, ásamt föður sínum og síra Birni, bróð-

ur sinuiu, aftöku þeirra í Skálholti 1550, má lesa í Arbókun-

um, eins um þeirra milda góz, sem á Oddeyri var dærnt undir

konung fyrir landráð þeirra, yfirgang og óhlýðni raóti sínum

rétta konungi. Sagnaritarar gefa þann vitnisburð Ara, að

hann hafi verið maður vel viti borinn, lærður á latínska og

þjóðverska tungu, lögspakur. sagnafróður, örlátur og vinfastur,

én stríður og stórlyndur, þá er illu var að skipta, drambsara-

ur, héraðsríkur og fjárgæzlumaður, harðgjör og stórmennsku-

tullur. Að líkama atgjörvi var hann raeð hærri meðalmönn-

um, fríður sýnum, vel limaður, og hinn fimasti á margar í-

þróttir, er þá tíðkuðust. Ari bjó á Möðrufelli í f^yjafirði, og

féll það ásamt hans öðrum miklu eignum undir konung; en

eptir Friðriks konungs III. bréíi til höfuðsmanns Heniiks

Bjelke, var þar settur sjúkra manna spítali 12. maí 1652, sem

enn viðvarir. 1550, 7. nóvember, var Ari hálshögginn í Skál-

holti og var mörgum harmdauði. Pórunn systir hans veitti

jafnan stórar ölmusur á lians og þeirra feðga árstíðardag.

ísleiíur Sift'urðarsoii.

b'adir: Sigurður sj'slumaður Finnbogason ísjá Hegranessþing).

Móð/'r: Margrét, duttir porvaröar Bjainasonar sýslumanns

Marteinssonar.

Kona: |>órunn dóttir Jóns biskups Arasonar og Helgu Sigurð-

.ardóttur; þau giptust á Hólum í Hjaltadal 1533, sunnu-
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daginn næsta ept.ir páskaviku; fjárskilmálar millum

þeirra voru, að f>órunn skyldi eignast jörðina Grund í

Eyjafirði að ísleifi fráföllnum. ef þau eigi ættu börn

skilgétin, en gjalda rettura erfingjum ísleifs svo mikla

peninga af sínum peningum, sem jörðin er verð, að

auk kirkjueigna, sem Grundarkirkja á. Biskup Jón,

giptingarmaður og erfingi f>órunnar, samþykkti þetta.

Taldi ísloifur sér til kaups við Þórunni 3 hndr. liundr-

aða, og lofaði biskup .Tón, að Þórunn skyldi hafa svo

mikla peninga til kaups við ísleif, gaf ísleifiir Þórunni

í tilgjöf GO hndr.; kaupvottar: bróðir Helgi, með guðs

náð ábóti á |>ingeyrum, bróðir Jón, príor á Möðru-

vöUum, Tóraas Eiríksson, Ólafur Hjaltason prestur,

Grímur Jónsson, Einar Brynjólfsson, Magnús Björnsson.

Jón fjorláksson o. s. frv., leikraenn. Á þessu sama

ári virðist Björn prestur á Melstað og Steinunn Jóns-

dóttir að hafa bundið sitt fylgilag fyrir milligöngu

síra iSigurður á Grenjaðarstað, af eptirfylgjandi fjár-

skilmálabréfi

:

"f^að gjörum vér Sigurður Jónsson, Tómas Einarsson, J(ín

"Olafsson prestar, Auðunn Sigurðsson og Sæmundur Símonai-

"son góðum mönnum kunnigt með þessu voru opnu bréfi, að

"árum eptir guðs burð 1533 in die Marci evangelistæ á Grenj-

"aðarstað í lieykjadal vorum vér íhjá, sáum og heyrðum á, að

«svo orðinn gjörningur og skildagi var uppsagður og yfirlýstur,

••að Jón bóndi Magnússon og kona hans Ragnheiður Péturs-

•'dóttirhöfðu gefið Steinunni dóttur sinni 1 hndr. hundraða, að

"tilskildri jörðunni Ljósavatni í Bárðardal. Svo gaf og Björn

"prostur Jónsson greindri Steinunni Jónsdöttur 1 hndr. hundr-

<'aða að tilskildum þessum jörðum : Barkastöðum í Miðfirði,

"Æsnstöðum í Langadal og Kúastöðum í Svartárdal. og þar

"til 20 málnytukúgildi, með því skilyrði, að greind Steinunn

"skyldi sér þjóna með dyggð, trú og æru, og þeir peningar

•'fyr sagðir skyldu falla til þeirra afkvæmis og barna, ef þess

"yrði auðið. Fór allur þessi gjörningur fram með handsölum

"millum síra Bjarnar Jónssonar og Jóns Magnússonar. Sam-

"þykkti virðulegur herra biskup Jón þessa gjöf síra Bjarnar
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"sonar síns, í þann tíraa, og til sanninda hér um, sotjum vér

«0. s. frv.»

Börn áttu þau ísleifur og Þórunn engin, því lét Þórunn

kveða til Isleifs í vikivaka:

"I Eyjafirði upp á Grund,

á þeim garði fríða,

þar hefir bóndi búið um stund,

sem börn kann eigi að smíða',

ísleifur svaraði : "Guð ræður því kona mín».

Af þeim dómi, sem ísleifur lét ganga að Hrafnagili í Eyja-

firði 1539, sýnist sem ísieifur hafi haft sýslu í Eyjafirði, en ef

til vill, eigi utan hálfa eða í uniboði Ara. 1542 fór ísleifur

utan vegna Jóns biskups tengdaföður síns, á fund Kristjáns

konungs 3. til að vinna honum hollustueið biskupsins vegna.

1546 gefur Ingibjörg Sigurðardóttir Isleifi bróður sínum um-

boð yfir öUum þeim peningum, sem börnum heunar hefðu til

erfða fallið eptir föður sinn Bjarna heitinn Torfason og Helgu

heitina Guðmundsdóttur, ömmu sína, og þetta samþykkti Jón

Skúlason seinni maður Ingibjargar (sjá Hegranessþing). 1546

er Isleifur syslumaður í Eyjafirði, því þá gefur hann Eyvind

Magnússon kvittan um allar sakir til konungs. sem hann hefði

mátt brotlegur verða í viðskiptum þeirra Sveins heitins Júns-

sonar, hvort sem það eru blök eða léttaryrði, og .segir, að Ey-

vindur hafi svarið fyrir sér, að hann hafi eigi í hel slegið teð-

an Svein; kallast Isleifur þar konungsumboðsmaður í Vaðla-

þingi. 1548 í árslokin eða 1549 um páska hefir ísleifur and-

ast, því 1549 lætur porbergur mágur Isleifs, þá konungs um-

boðsmaður í Vaðlaþingi. dóm ganga um gjöf Isleifs og arf

eptir hann. pað hyggja menn, að Isleifur hafi haldið Vaðla-

þing þa, er hann dó. Við og við hefir hann haft þar sýslu-

völd. h'kast til skiptis við Einar Brynjólfsson í umboði Ara og

fyr Jóns biskups. — ísleifur var höfðingi ng skartsmaður mik-

ill: — því sagði Pórunn : Rafn rainn var höfðingi mestur, Ís-

leifur minn skartsmaður mestur, en Porsteinn minn heirasmað-

ur mestur.

Frá pórunni dóttur Jóns biskups.

Hún giptist 14 vetra 1526 Kafni lögmanni Brandssyni, raissti
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hann 17 vetra 1529 ; var sagt, að þau hefðu átt börn saman,

sem eigi hefðu hlotið skírn' ; náði þó Jón biskup miklu af fé

Rafns í því skyni. Fór pórunn þá heim til föður síns. í*or-

steinn son Guðmundar Andréssonar (sjá Strandasýslu) var þá

sveinn á Hólum, og var mælt, að hann ætti vingott við f>ór-

iinni, og komst orð á þetta, svo Ari bróðir t*()runnar sótti

eptir lífi f*oríiteins, sem tlúði í Hólakirkju, en af frækleik sín-

um og fyrir tilstiili f>órunnar og Solveigar abbadísar, frænd-

konu sinnar, er sendi honum hest, komst hann burt. Sagt var,

að í*órunn hefði átt 2 börn milli manna, sem dáið hefðu.

1533 giptist hún Ísleifi sýslumanni, hefir liún þá haft einn um
tvítugt. 1548 dó ísleifur, þá hefir í>órunn verið 36 vetra.

1553 giptist Þórunn Þorsteini unnusta sínum forna; hefir hún

þá verið 41 árs. Unnust þau og voru saman ura hríð, til þess

er í*orsteinn dó um 1573. í^órunn bjó á Grund eptir það að

hún giptist Jsleifi og til þess hún dó 13. dpsember 1593; hafði

hún þá einn vetur hins níunda tugar. Þórunn ól upp Helgu

Aradóttur, eptir dauða Ara lögmanns, þar til hún giptist 1558.

Marga aðra ættingja sína ól hún upp. Mjög var hún föst við

hinn forna siðinn, gaf miklar ölmusur, einkum á árstíðardegi

föður síns og bræðra sinna, er hálshöggnir voru 1550. Hún
var haldin heimskona mikil og hörð í skapi. Miklar gjafir

gaf hún ýmsum í föstu og lausu, skyldum og óskyldum, þar

á raeðal þessar:

Birni presti Tómassyni 60hndr. 1551.

Síra Sigurði bróður sínum Fjósatungu . . 60 — 1553.

Oddi Þorsteinssyni til útlausnar . . . . 40 — 1554.

Ólöfu Jjorsteinsdóttur systur hans til giptingar 30 — 1555.

Sigurði Bjarnasyni til giptingar . . . . 10 — 1558.

Guðrúnu Magnúsdóttur bróðurdóttur sinni

í Leyningi 20 — 1574.

Sömu Grund í Svarfaðardal með Garðshorni 80 — s. d.

Sömu 40 — s. á.

f>að var á Grenjaðarstað á haustkrossraessu.

Fátækum 60 —

1) Það var einraitt útbreitt, að barnið hefði hlotið skírn, en

aðrir efuðust ura það, og jafnvel, hvort hún hefði barn átt.
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f>uríði Poi-])ero-.5:dóttur Kross 20hndr,

og spennur. silf'urlinda, pilsspennur ... 10 —
ísleifi yngra Porbergssyni til giptingar . . 20 — 1554.

Helgu Bjarnadóttur Pálssonar á Karlsá . 20 — 1582.

.Sömu Helgu 10 kúgildi, spennur góðar með

víravirki, 8 pör nisti forgyllt fyrir 2 hndr,

og pilsspennu og skildi.

Jóni Sigurðssyni Hof á Höfðaströnd . . 80 —
Sama Brekku 30 —
og Þrastastaði kirkjueign á Holi .... 40 —
Sama Svínavelli 20 —
Hertil gaf liún lionum víravirkislinda fyrir 10 —
og skinnastakk fyrir góð .,...,, 5 —
Hér fyrir uppbar hún Öngulstaði og Björk 1575.

Porleiti Sigurðssyni 7 kúgildi og gott tjald,

Porbergi litla Ásmundssyni Jökul , , , 20 —
Porsteini brdður hans 10 dali og ... 7 —
f*uríði Vernharðsdóttur 5 —
tjuríði þorbeigsdóttur 7 kúgildi og 5 vættir smjörs.

Jóni Sigurðssyni 7 kúgildi,

Ara Sigurðssyni 7 kiígiLli.

Helgu Ásmundsdóttur 10 kúgildi.

Einnig var Porleifi Grímssyni goldið vegna Porsteins Guð-

inundssonar af peningum pórunnar 20 hundruð í lausafe í

réttarfar 1552.

L'm þessar gjafir Þórunnar let Benidikt bóndi Halldórsson

dóm ganga á Spjaldhaga 5. október 1594; gengu margar gjafir

Jjórunnar til bakn, þegar þeir btæður Jón og Magnús Björns-

synir átöldu þær. Báru þeir þar fram, að þórunn hefði aldrei

tíundað meira í lausafé en 2 hudr. hundraða og 100 hndr.,

og þar út í hefðu verið 60 hndr. í erfðagözi, Var álitið, að

hún hefði þar úr mátt gefa tíundargjöf, en úr þeim 2 hndr.

hundraða og 20 hndr., sem henni hufðu aflazt, hefði hún mátt

gefa 65 hndr. í fjdrðungsgjöf. Þeir bræður báru og fram, að

Þcirunn hefði átt 4 hndr. hundraöa, þegar hún giptist í^or-

steini Guðmundssyni, en hvergi nærri aptur fengið mála sinn,

en í^orsteinn hefði goldið af hennar fé Þorleifi Grímssyni 20

hndr. og til útlausnar fyrir Odd son sinn 40* hndr., og þar
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með haft margaii kostnað fyrir bönuim hans og barnabörnum.

Jón Sigurðsson greiddi J.jni og ]Magnúsi Björnssonum til baka

hálft Hof á Höfðaströnd. silfuilinda, silfurskeið og guUpeninga

þá, sem pörunn hafði fengið eða goldið Jóni: lofuðu þeir báðir

Jóni aptur einhverri 20 hndr. jörð, sem Þórunn hefði átt:

komst svo allt Hof aptur í þá ætt. Líkt gekk með aðiar

gjaíir í^órunnar: þó var nokkur miðhin á gjörð. Pétur Páls-

son sötti jafnframt þeim Björnssonum eptir arfi Þórunnar, en

hann var þar frá dæmdur. f'órunn hafði auðgazt af fé sinna

fyrri manna, því Hof og íleira fékk hún eptir Kafn og 1541

gaf ísleifur Þórunni Jónsdóttur, konu sinni, allar löggjafir, sem

hann mátti að lögum gefa, ef hún lifði honum lengur, og

sörauleiðis hún honum, ef hann lifði henni lengur: samþykkti

Jón biskup þetta. Ingibjörg systir Isleiís sótti eptir að fá

Grund, en náði ekki, því hún kom upp í tilgjöf og löggjafir

ísleifs til f>órunnar. 1545 lofaði Jón biskup að kaupa handa

ísleifi Veturliðastaði. Herramennirnir lögðu f*óruuni Grund

og Garðshorn í Svarfaðardal, og 1551 kvittaði síia Sigurður

Jónsson Pórunni fyrir skuhl til Grundarkirkju. 1574 lýsti

Pórunn, að hún hefði engum löggjafir gefið, nema ísleifi bónda

sínum. Langvinnt og margbrotið málastapp varð um arf eptir

I^órunni, sem hér er of hmgt að ritfæra. En áður skrifað fé

sýnir auð pórunnar, átti hún þó töluvert jarðagóz, þá er hún

dó, og var arfstilkall Jóns syslumanns Björnssonar álitið fylgis-

mál að sunui leyti.

Dómur: Öllum mönnum, sem þetta bréf sjá eða heyra

senda Arni Pétursson, Jón Þorleifsson, t*orsteinn Símonarson,

Brynjólfur Jónsson, Þorvaldur Arnason, Jón Jónsson, f^orsteinn

Böðvarsson, Tumi Jakobsson, Jón Jónsson, Sæmundur Þorleiks-

son og Jón Sigmundsson kveðju Guðs og sína kunnugt gjörandi,

að : Anno 1539, þriðjudaginn iiæstan fyrir dyradag um vorið á

Hrafnagili í Eyjafirði, vorum ver í dóm nefndir af heiðarlegum

manni ísleifi Sigurössyni, sem þá hafði konungssýslu og umboð,

að skoða og fullnaðardómsatkvæði á að leggja þá ákæru, er ís-

leifur kærði til Bjarna Sturlusonar, að hann hefði riðið heim

á sinn garð Grund í Eyjafirði, slegið og sært sinn mann Böðvar

Þórðarson, fyrir utan nokkra sök o. s. frv.
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Einar Bryujólí'ssou.

Fad/r: Brynjólfur Magnússon, Benediktssonar, Brynjólfssonar.

Koua: Solveig dóttir Gríms Pálssonar á Möðruvöllum.

Önnur kvinna Einars Solveig Steinsdóttir'.

Bnrn ; A. Jón á Espihóli átti ^Málfríði dóttur Bjarna syslu-

manns Erlendssonar. 1587 veitti Jóhann Bucholt

Jóni Skriðuklaustur. Jón varð skammlífur, og gipt-

ist Málfríður þá aptur Einari Ásmundssyni, þeirra

börn:

1. Bjarni.

2. Sigríður átti síra Porstein í Múla Illugason

þeirra börn:

a. Jón í Skriðu.

b. Guðríður.

B, Sigríður- fyrri kona Nikulásar klausturhaldara á

Múnkaþverá, I^orsteinssonar, Finnbogasonar lög-

manns, börn

:

1. Hallgrímur sótti ura Munkaþverárklaustur eptir

föður sinn, en fékk það eigi, 1597. Skrifað er,

að hann hafi átt dóttur síra Jóns Loptssonar á

Skinnastöðum, verið lánh'till og drukknað í M}'-

vatni.

2. porsteiun, giptist eigi.

3. Solveig átti fyrr Eirík Egilsson : börn : Jón á

1) Að Einar haíi átt Solveigu Steinsdóttur, er ekki rétt. Þau

Jón og Málmfríður áttu 2 börn

:

a. Sigríður átti síra Þorstein lllugason í Múla, eins og

hér að ofan er sagt, þeirra börn

:

a. Jón átti Guðríði Árnadúttur frá Grýtubakka.

(j. Guðríður átti Björn Magnússon á Laxamýri.

b. Ólöf átti Martein Magnússon lögréttumann í Múla-

sj^slum, þeirra börn

:

a. Sigurður.

p. Bjarni.

2) Sjá um börn Sigríðar Einarsdóttur og Nikulásar í*orsteins-

sonar Þingeyjarþing.
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Núpi, 0. s. frv„ svo átti hún Jún Einarsson í

Bólstaðarhlíð, þau yoiu barnlaus.

4. Katríu lét fallerast með Guðmundi IUugasyni,

giptist síðan Sigurði halta Jónssyni í Lóni.

5. Einar átti Kiistrúnu (aðrir Kristínu) dóttur síra

Jóns Loptssonar á Skinnastöðum ;
þeirra börn

:

a. Jón í Hafrafellstungu átti Guðrúnu Jóns-

dóttur frá Draílastöðum ;
þeirra börn:

a. Síra Þórarinn á Hrafnagili.

^. Ólöf.

b. iSikulás í Reykjahlíð, tvígiptur, átti mörg

börn.

c. Hallgrímur.

d. Sigríður.

e. Kristín.

f. Guðrún.

g. Guðlaug.

6. Ólöf átti fyrst Eirík Eyjólfsson ;
þeirra börn

:

a. Magnús á Kirkjubæ.

b. Eyjólfur í Múla.

c. Ingibjörg.

Síðar átti Ólöf Jón Grímsson ; börn

:

d. Eiríkur á Kirkjulæk.

7. Grímur átti Guðrúnu dóttur Jóns prests á

Skinnastöðum Loptssonar.

C. Málmfríður.

Einar Brynjólfsson bjó á Espihóli, var lögréttumaður og

stórbóndi; hann var og opt lögsagnari í Vaðlaþingi. Hann let

1531 næsta föstudag eptir vor-krossmessu ganga 6 manna dóm

að Saurbæ í Eyjafirði, og segist hafa konungssýslu í Vaðla-

þingi i umboði Ara um arf þann, er Jón Jónsson kallaði sér

fallið hafa til umboðs eptir Hallottu heitina Jónsdóttur\ en

Þorvaldur Árnason reiknaði sér þennan arf eptir systurdóttur

sína Hallottu til móts við sonu Ólafar Jónsdóttur; dæmdist þá

arfurinn þorvaldi Árnasyni og Sigurði Sturlusyni. Einar er og

1) Hallotta var kona Jóns.
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dómsmaður í ílestum dómum Ara, Ísleifs sýslumanns Sigurðs-

sonar, Porbeigs syslumanns Bessasonar og í*orleifs syslumanus

Grímssonar. 1555, miðvikudaginn eptir Pétursmessu og Páls

á alþingi, lætur Einar bóndi Brynjólfsson í umboði Ara lög-

manns með 20 öðrum mönnum dóm ganga um það, 1. hvern

krapt skikkun og skipun Ólafs erkibiskups í prándheimi skuh

hafa, þar hann skipaði biskupunum Ögmundi og Jóni að upp-

bera og að sér taka krúnunnar rentu af landinu hvorum í sínu

biskupsdæmi, 2. þar Christjern hertogi og Christopher greiii

í Oklenborg og Delmenhorst beföluðu Diðrik og herra Marcúsi

Meier konungsins rentu að uppbera, og hirðstjóra yfir landinu,

en hvorugur þeirra herra voru útvaldir eða hylltir Danmerkur

eða Noregs konungar. Dæmdu þeir Erlendur lögmaðnr og Ein-

ar böndi fullmektugur Ara lögmanns, með þeirra dómsmönnum

biskupana réttilega hér til skipaða. þar til guð gæfi réttan kon-

ung yfir Xoregsríki, því ]Soregskonungum hefðu íslendingar

höllustu svariö, þar hjá dæmdu þeir fullveðja sýslumenn skyld-

uga, að geyma skattana undir umsjón biskupanna til næsta

Öxarárþings. Hér af sést, að biskupar hafa haft ásamt öU

umráð landsins og einkum Ögmiindur biskup 1534—1535—1536

og fyr sem hirðstjórafullmektugur. 1518 var Einar ásakaður

fyrir að hafa vanrækt kirkju í 2 ár. Nokkrar ættartöhir segja,

að Solveig Steinsdóttir Brandssonar lögmanns Jónssonar hafi

verið kona nefnds Einars Brynjólfssonar, og að þeirra börn hafi

verið Sigríður og Málmfríðui' (sjá hér að framan) og vitum vér

eigi, hvort sannara er, og Jón son Solveigar Grímsdóttur og

Einars. Einar var einn í Oddeyrardómi.

Jóu Magnússou.

Fadir: Magnús sýslumaður Þorkelsson (sjá að framan).

Módir: Kristín dóttir Eyjólfs riddara Arnfinnssonar.

Kuna /'i/iri: Kagnheiður Pétursdóttir (sjá Strandasýslu)

Börn: A. Sigurður (sjá Hegranesþing).

B. Magnús (sjá Barðastrandarsýslu).

0. Páll (sjá ísaQarðarsýslu).

D. Jón (sjá Snæfellsnessýslu).

E. Steinunn (sjá Strandasýslu).



193

F. Þórdís'.

G. Solveig (sjá Strandasýslu).

Koiia schmi : Guðný dóttir Gríms á Möðruvöllum Pálssonar

Biandssoiiar lögmanns, barnlaus.

Jón bjó á Svalbarða á Svalbarðsströnd, höfðingi auðugur,

vitur og var haldinn fjölkunnugur ; hann var lögréttumaður

og stundum umboðsmaður syslumanna, að því menn meina,

einkum í Vaðlaþingi og Pingejjarþingi; en eigi veit eg að hann

hafi haft sýsluveitingu. Víða kemur hann fyrir við gjörn-

inga, sem hér er of langt að telja. Jón tók krankleika í elli

sinni, er þá gekk víða, og kölluð var «sárasótt», hann vildi

eigi láta lækna sig og dó af þeirri veiki eptir 1560.

forbergur Bessasou.

(Sjá um hann við Hegranesþing). Hann var fyrst sem um-
boðsmaður í Vaðlaþingi lítið eitt, hélt það þar eptir 1548 til

1550. Guðmundur lögréttumaður Nikulásson var umboðsmað-

ur Þorbergs 1549 og 1550. 1549 lét hann dóm ganga á Spjald-

haga um mála og tilgjöf |>(irunnar Jónsdóttur á Grund. Síð-

an gjörðist |Jorbergur umboðsmaður Odds lögmanns Gottskálks-

sonar í Hegranessýslu og tók að veiting eptir hann að minnsta

kosti nefnda hálfa sýslu ; meinast hann að hafa haldið þeirri

veiting nálægt 9 árum eða til 1565. Eptir það getur hans

eigi við sýsluvöld, en lifði þó lengi þar eptir og var ágætis-

maður.

1) Þórdís átti Þorgrím í Lögmannshlíð í>orIeifsson Þorgríms-

sonar á Núpum Pórðarsonar, þeirra börn:

a. Sigríður kona Jóns sonar Jóns Grímssonar og ^óm
Tómasdóttur, bjuggu á Sjávarborg,

b. Hildur átti síra Teit í Gufudal.

c. Sesselja átti Halldór Sigurðsson úr Eyjafirði.

d. Guðrún átti Jón Illugason, eitt þeirra barn:

Þúrdís, kona Nikulásar Einarssonar, sjá f>ingeyjar-

þing.

Launbörn Jóns Magnússonar.

a. Kolbeinn, sjá um hann I*ingeyjarþing.

^. Guðriín átti Bjarna Björnsson og börn.

13
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porleifur ÍTríiiisson.

Fnðir: Grímiir sýshimaður í í>ingeyjarþingi, son Páls sýslu-

manns Brandssonar lögmanns.

JJóðír : Helga dóttir Narfa á Xarfeyri, souar Porvalds Þorkels-

sonar, þær voru systur Helga og Anna, kona Guðlaugs

Loptssonar, (sjá Strandasýslu) og Valgerður kona Sig-

urðar sýslumanns Daðasonar (sjá Húnavatnsþing).

Kofta f'yri'i: Sigríður, dóttir Sturlu Magnússonar, systir Jóns

Sturlusonar, er átti Guðnýju syslur porleifs, og Þor-

gerðar konu þorsteins í Hjörtsey. Sturla meinast son

Magnúsar Jónssonar' og Helgu Einarsdóttur- frá

Djúpadal, Árnasonar Dalskeggs, (sem fylgdi porvarði

Loptssyni, þá er Jón biskup Geirreksson var tekinn),

Magnússonar. Eyjólfur lögmaður og Bessi sýslumaður

meinast og synir Einars í Djúpadal.

Börn: A. Halldóra átti Ara lögmann.

B. Porbjörg átti Orm lögmann Sturluson ; voru bæði

19 vetra, (sjá Snæfellsnessýslu). pau giptust 1535

segja sumir. En þau fjorleifur og Sigríður gipt-

ust 1515.

Kona xeinni Porleifs : Solveig^ Hallsdóttir, systir síra Egils

í Saurbæ.

1) J>ótt Magnús, faðir Sturlu, kallist í ættartölum Jdnsson,

þá er það án efa miður rétt, heldur var faðir hans Runólfur

Sturluson, sem fyr sagt.

2) Einar faðir Heigu var Bessason, en ekki Árnason, og bróðir

Heigu var víst Bessi Einarsson, er því eigi var bróðir Eyjólfs

lögmanns, en þau systkini hafa þó verið náskyld honum, sjá

Þingeyjarþing.

3) Þær Solveig og Sigríður voru Qórmenningar, vildi því

Ormur lögmaður Sturluson telja börn Solveigar óarfgeng eptir

föður sinn, f>orleif, þar eð þau hefðu verið getin í meinum, en

þannig rakti hann ætt þeiria saman, Sigríðar megin: 1. Sig-

ríður, 2. Sturla Magnússon, faðir Sigríðar, 3. Helga móðir

Sturlu og 4. Ingibjörg Jónsdóttir, móðir Helgu : en Solveigar

megin : 1. Solveig, 2. Þuríður, múðir Solveigar, 3. Solveig,
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Böni : C. Grímur átti Guðbjörgu Erlendsdóttur (sjá síðar).

D. í^uríður giptist 1542 Árna syni Péturs Loptssonar

(sjá Strandasýslu), taldi Árni sér þá 2 hndr.

hundraða, en Þorleifur taldi dóttur sinni 1 hndr.

hundraða. Hún var seinni kona Árna. Guðrún

var þeirra dóttir og átti Eirík sýslumann í Múla-

þingi. t*uríður giptist, að Árna dánum, 1559 Ei-

riki Snjólfssyni og \arð hans seiuni kona. Taldi

Eirikur sér þá 4 hndr. hundraða, en Þorleifur taldi

dóttur sinni 1 hndr. hundraða og 100 hundruð;

þeirra börn

:

1. Halldóra átti Magnús son Björns ofíicialis á

Melstað; þeirra börn sjá Strandasýslu.

2. Ólöf átti Magnús Vigfússon á Eyðum (sjá

Þingeyjarþing) ; börn

:

a. Arni sýslumaður á Eyðum (sjá Múlaþing).

b. Þorbjörg átti Jón lögmann Sigurðsson (sjá

Húnavatnsþing).

c. Eiríkur undir Ási átti Þórunni Einarsdóttur

og börn.

d. Þorsteinn átti Ólöfu Gísladóttur frá Staðar-

felli Jónssonar.

e. Helga-.

Þuríður lifði 1592.

E. Sigríður fyrri kona Eggerts lögmanns Hannessonar

;

þeirra börn dóu.

móðir Þuríðar og 4. Margrét Jónsdóttir, móðir Solveigar og

systir Ingibjargar Jónsdóttur.

1) í>að, sem hér stendur, er með öllu rétt, að Árni var fyrri

raaður í^uríðar, en ekki seinni maður hennar, þótt ættartölur

tiestar segi hið gagnstæða; þeirra son var og síra Ólafur, er

fyr heíir verið nefndur, faðir síra Halls digra, er síra Halldór

Hallsson var í beinan karllegg kominn af.

2) Helga átti Finn Gíslason Tómassonar.

f. Sesselja var enn dóttir Olafar og Magnúsar, hennar

maður bíra Sigurður Olafsson á Refstað.

13*
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F. Hallotta átti Brand á Silfrastöðum Ormsson

;

þeirra börn

:

1. Tómas á Bægisá.

2. Solveig móðir Orms á Hafgrímsstöðum.

G. Porgerður' laungetin átti Sigurð son Jóns príors

á Möðruvöllum. Börn

:

1. Síra Jdn í Laufási.

2. Finnbogi.

3. ísleifur.

4. Sigríður.

H. I^órður bjó á Brekkum í Skagafirði, var launget-

inn, átti Steinunni Olafsdóttur í Stóradar-. Börn:

1, Gottskálk átti laundóttur, er hét Philippía.

2. Þorleifur (Galdra-Leifi): hans börn

:

a. Þórður faðir Þórdísar á Fæti.

b. f*órunn.

L Guðrún laungetin kona Ólafs, sem var sveinn hjá

ísleiíi á Grund og í^órunni ; hann fúr með íimmta

mann á náttarþeli til Möðruvalla og sótti þessa

Guðrúnu og hafði hana til Grundar, þó með vilja

hennar ;
þar út af varð misklíð

; þó fékk hann um

síðir að eiga hana. Hún var amma Guðiúnar

Hjálmsdóttur á Stað í Grindavík.

K. Halldóra-^ laungetin átti Gunnlaug Ormsson í

Leyningi. Börn

:

1. Halldóra átti Pétur Gunnarsson (sjá Hegranes-

þing)
;

þeirra börn :

1) Sjá um f>orgerði Þingeyjarþing; enn telja sumir dóttur

þorgerðar og Sigurðar;

5. Filippíu, konu síra Jóns siðamanns Björnssonar í

Grímstungum.

2) fjað er að skilja í Héraðsdal í Skagafirði. Ólafur var

Ormsson.

3) Að vísu hét kona Gunnlaugs Halldóra Þorleifsdóttir, ^en

hún getur eigi hafa verið dóttir Þorleifs Grímssonar, því hann

heföi þá átt móðursystur sína, er víst eigi hefði. verið leytilegt.
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a. Einar á Víðivöllum.

b. Síra Magnús á Kálfafelli.

c. Björn.

d. Gunnar.

e. Guðrún.

L. Giiðrún' laungetin átti síra Magnús á Höskulds-

stöðum.

M. f*óra- tjáist af sumum að liafa dtt Sigurð f*or-

leifsson.

N. Porgrímur E>orleifsson í Lönguhlíð meinast af suin-

um son þessa í*oileifs.

Þorleifur giptist ungur og átti Sigríði Sturludóttur, sem

fyr sagt, og 2 dætur með henni; fúr svo utan um 1519 og

dvaldi þar í 7 ái ; er mælt, að honum hafi þá verið kennt sitt

barn á hverju ári: þegar hann kom inn um 1526, giptist

hanii seinni konu sinni Solveigu
; þau voru sögð kunnug, áður

en þorleifiir fór ntan. Eigi voru þá gjörðir fjárskilmálar þeirra

á millum, því hiín var snauð, en Porleifur hafði þá fé til

hlítar^^ 1527 (aðrir segja 1526j dó Grímur faðir Porleifs og

I .

1) Pað er eins um Guðrúnu konu síra Magnúsar á Höskuld-

stöðum, að hún var porleifsdóttir, en ekki Þorleifs Grímssonar,

lu'ldur dóttir f*orleifs lögmanns Pálssonar, og var síra Magnús

seinni maður h,ennar.

2) Að f*óra hafi átt Sigurð piorleifsson, er víst ritvilla og á

að vera Sigurð Þorbergsson, sem sé, Bessasonar Hrólfssonar

Porsteinssonar, því sumar ættaitölur telja svo, en aðrar þar á

)n('iti sogja, að Sigurður hafi átt Þdru dóttur Ara lögmanns

Jónssonar, ng það er raeð öllu rétt ; eg tel það og með öllu ó-

víst, að l^orleifur hafi átt nokkra dóttur, er Póra hét.

3) f^orleifur hefir misst fyrri konu sína Sigríði snerama, og

búið sírian lengi ógiptur saman við Solveigu, og átt mörg

i)örn með henni, unz hann loksins átti hana; þetta sést raeðal

annars af því, að hefði Gríraur og önnur börn hans með Sol-

veigu verið hórgetin, hefðu þau eigi tekið arf eptir hann; en

þá er í^orleifur giptist Solveigu, sera var 1553, var Gríraur son

þeirra orðinn fulltíða raaður; i^járskilmálar frarcfóru eigi raill-

ura þeirra, fyrri en þau giptust.
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erfði Porleifur \á mikinn auð bæði í löndum og lausum eyri

(sjá liér að framan). Grími unni Þorloifur mest af börnum

sínum og gaf honum 1526 þessar jarðir auk skipta: Hóla í

Eyjafirði, Yatnsenda, Jökul, Halldórsstaði, Tjarnir, Torfufell,

báða Villingadali, Jórunnarstai^i. Skáldstaði, Kolgrímsstaði,

Oddstaði 12 hndr., Skinnalún 5 hndr., Grjótnes 5 hndr., allar

þessar jaiðir moð öllum gögnum og gæðum. Þorleifur átti

mörg börn, alls 26 eða 27, voru íiest laungetin; raeð Solveigu

átti hann 12 börn; komust þar af á legg: Grímur, Sigríður,

puríður, Hallotta o. s. frv. 1550, þá er Ólafiir prestur Hjalta-

son, er seinna varð biskup, mætti hrakförum af Jóni biskupi

og hans mönnum og HúCii með annan mann suður á fjöll, en

porleifur Grímsson fdr til alþingis, tók hann Olaf prest að

sér og reið með honum suður að Straumi nærri Vatnsleysu-

strönd, kom honum þar i skip, svo prestur komst til Dan-

merkur. Er ekki ólíklegt, að ('hristiani höfuðsmanns full-

mektugum eða höfuðsmanni, hafi þetta borizt, og til þægðar

þar fyrir veitt porleifi Vaðhiþing 1550. 1551, þá er Oddeyr-

ardómur fram f(5r, var Þorleifur Grímsson sýslumaður í Vaðla-

þingi og sór konungi hollustueið, og honum skrifaði konungur

Kristján III. ásamt öðruni höfðingjum það ár. Sama ár

dæmir Þorloifur Grímsson um gjaíir Ara lögmanns til Helgu

dóttur sinnar. 1551, mánudaginn næstan eptir páskaviku að

Spjaldhaga, lætur f^orleifur ganga 12 manna dóm, og dæma
þeir Orm lögmann Sturluson réttan og löglegan umboðsmann

Munkaþverárklausturs eptir konungsins náðai- og veitingarbréfi.

1552, fustudaginn næsta eptir Urbanimessu að Hrafnagili í

Eyjafirði, lætur Þorleifur Grírasson s\'slúmaður í Vaðlaþingi 12

manna dóm ganga um fjórðungsgjöf, er Ari lögmaður gaf

Helgu dóttur sinni, að sú gjöf skyldi haldast. Sama ár gefur

I^orleifur bóndi Grímsson Þorstein Guðmundsson kvittan fyrir

það legorð, sem nefndur fiorleifur átti rétt á og hústrú f^ór-

unn hafði um talað við Grím bónda Porleifsson og gjörir sátt

við I*orstein, nær hann gjaldi sér 20 hndr., kvittaði og f^or-

stein þar fyrir : bréfið er dagsett á Möðruvöllum í Eyjafirði

mánudaginn eptir vorkrossmessu. 1553 tók f>orleifur Grims-

son Grím son sinn fyrir umboðsmann, og voru þoir því báðir

þar eptir fyrir Vaðlaþingi, meðan þeir lifðir. Porleifur var
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höfðiiio-i niikill ofT stóraiiðiigur; hann var haldinn vitiir maður.

Lítiö var honiini gvlið um giptingu Helgu Aradóttur og Stað-

arhóls-Páls; skárust þar þá aðrir í það mál (sjá ísafjarðar-

syshi). Þorlpifur dó á Möðruvöllum 1560; liann gjörði fyrst

fjárskilmála við Solveigu konu sína 1553, og sýnist sem hann

hafi unnt henni. Ut af auði l^orleifs var mikill ágreiningur.

pó skipti Ormur lögmaður Sturluson þeim aríi eptir höfuðs-

manns ski|iun og Olafs biskups með floiri raönnum : þau

skipti voru þó seinna upp rilin.

GJAFABRÉF pORLEIFS TIL GRÍMS SOXAR SÍNS.

Pað gjörum vér, Tómas Jónsson, Steingrímur Bessason

prestar, Gunnar Áinason, Kolbeinn Indriðason og Jón pórðar-

son, góöum mönnum kunnugt moð þessu voru opnu bréfi, að

þá er liðið var fiá guðs burði 1546 ár, á Möðruvöllum í Eyja-

firði, vorum ver í hjá, sáum og heyrðura á, að porleifur bóndi

Grímsson gaf Grími syni sínum til æfinlegrar eignar jörðina

Hóla í Eyjafirði og þar með 40 málnytukúgildi, og þessar

jarðir með kiigildum hverja: Vatnsenda, Jökul, Halldörsstaöi,

Tjarnir, Torfufell, Villingadali tvo, Jórunnarstaði, Skáldstaði,

Kolgrimastaði og 3 jarðir norður á ]\Ielrakkasléttu, Oddstaði

12 hndr., Skinnalón 5 hndr., Grjótnes 5 hndr., liggjandi í

Presthóla kirkjusókn, með öllum þeim gögnum og gæðum, sem

þessum jörðum fylgt hafa, að lekum öllum meðskildum, það

allt, sem kirkjan og klaustrið hafa átt, og Jón biskup hefir

selt nefndum Þorleifi Grímssyni, sem bréf þar um gjört vottar.

Lysfi f>orleifur þvi fyrir oss, að þessi gjöf skyldi vera upp í

hans löggjafir. Fór þetta fram miðvikudaginn næsta fyrir

uppstigningardag um vorið. Bréfið er skrifað sama ár og dag

sem áður er sagt.

oddp:yrardómur eða hyllingarbréf á oddeyri .4r

1551'

skrifað mánudaginn næsta eptir St. Barnab. apostoli; eru þar

1) Dómur sá, er fiamfór á Oddeyri, og herramennirnir dönsku

útnefndu, og sem dæmdi eignir þeirra feðga, Jóns biskups og

sona hans Ara lögmanns og síra Björns, fallnar uudir konung,
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í nefndir 24 beztu menn í Norðlendingafjórðungi: 1. Ólafur

biskup Hjaltason, 2. Tómas Eiríksson ábóti, 3. Sigurður Jónsson

er allt annað, en hyllingareiður sá, er Norðlendingar þar þá

sóru konungi ; í dóminum sátn : 1. Ormur Sturluson, lögmað-

ur norðan og vestan á íslandi, 2. I^orsteinn Finnbogason, 3.

Ormur Jónsson, 4. Gísli Jónsson, 5. Fúsi ÍJorsteinsíon, 6. Niku-

lás I>orsteinsson, 7. Einar Brynjólfsson, 8. Þormóður Arason,

9. I'orsteinn Símonarson, 10. Björn Þorvaldsson, 11. Jón Gríms-

son, 12. Ásgrímur Jónsson, 13. Brynjólfur Jónsson, 14. Hallur

Egilsson, 15. í^orsteinn Jónsson, 16. Tumi Ir'orgrímsson, 17. Jón

Gíslason. 18. Einar Sigurðsson, 19. Eyjólfur Arngrímsson, 20.

Eyvindur Arnfinnsson, 21. Magnús Björnsson, 22. Oddur Ás-

mundsson. I^etta er ritað eptir gamalli dóma- og brefabók.

í dóminum hafa án efa setið 24 menn, og er þá hér sleppt úr

tveimur mönnum ; hafa það, ef til viU, verið Gísli Hákonarson

og einhver annar, er eiðinn vann, en pnginn náskyldur eða ná-

tengdur þeim feðgum hafa verið í dúminum, sem von var, þótt

þeir, sem aðrir, særu ^konungi hyllingareiðinn. Eyvindur Arn-

finnsson er, ef til vill, skakkt skrifað fyrir í]yvindur Gunnarsson,

(sjá hyllingareiðinn). Eyvindur Gunnaisson var 1 dómi Stígs

Höskuldssonar 1543. Hyllingareiðurinn byrjai- þannig eptir

sömu bók:

Vér eptirskrifaðir menn, herra Ólafur Hjaltason fullmekt-

ugur biskup og superatteiidens í Hólabiskupsdæmi eptir míns

högbornasta herra konungsins majestat og náð, fiillnlektar já-

yrði og samþykki almúgans á íslandi lærðia og leikra, herra

Thúmás ábóti á Munkaþverá Eiieksson, Sigurður Jónsson officí-

alis og beneficíatus Grenjaðarstaðar, síra Björn Gíslason for-

standari Möðruvalla klausturs, Gottskálk Jónsson officíalis,

síra Torfi Jónsson í Saurbæ, Jón ^latthíasson á Breiða-

bólsstað, Loptur Pétursson í Víðidalstungu, Högni Pétursson

á Höskuldsstöðum, Magnús Guðmundsson í Guðdölum, Guð-

mundur Björnsson í Fagranesi, Sturli Einarsson á Mælifelli,

sóknarprestar í sama biskupsdæmi, Ormur Sturhison, lögmaður

norðan og vestan á íslandi, í>orsteinn Finnbogason, Þorleifur

Grímsson, Páll Grímsson, Pormóður Arason S3'slumaður, Jón

Magnússon, Ormur Jónsson, Einar Brynjólfsson, J^lagnús Björns-
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officíalis á Grenjaðarsað, 4. Gottskálk Jónssoii, 5. Torfi Jóns-

son,.6. Jón Mattíasson, 7. Loptur Pétursson prestur, 8. Orniur

Sturluson lögmaður, 9. Þorsteinn Finnbogason, 10. Þorleifur

Grímsson, 11. Páll Grímsson, 12. Þormóður Arason, sýslu-

menn, 13. Jón Magnússon (á Svalbarða), 14. Ormur Jónsson

(á Draflastöðum), 15. Einar Brynjólfsson (á Espihóli), 16.

Magnús Björnsson (á Reykjum), 17. Gísli Hákonarson (á Haf-

grírasstöðum), 18. Gísli Jónsson, 19. Þorbergur Bessason, 20.

Eyvindur Gunnarsson, 21. Hallur Eyjólfsson, 22. Nikulás Þor-

steinsson, 23. Vigfiis Porsteinsson, 24. Grímur í^orleifsson, 2b.

Magnús Jónsson (frá Svalbarði), 26. Brynjólfur Jónsson, 27.

Pétur Einarsson, 28. Pórður Pétursson, 29. |>orgrímur Guð-

mundsson, .30. Tumi Þovgrímsson, svarnir lögréttumenn. Sumir

af þessum liöfðu þá sýslur bæði eptir og áður; en þá virðist

sem Hegranosþing hafi engum verið veitt. Espúlín fröði telur

eigi Pál Grímsson raeð Oddeyrarmönnum, en annað handrit,

sem eg hefi, telur hann með sj'slumönnum þar ; máske að hann

það ár hafi verið sýsluraaður í Hegranesþingi.

KAUPMÁLABRÉF' þORLEIFS OG SOLVEIGAR HALLSDÓTTUR,

dagsett næsta sunnudag eptir geisladag 1553 á Möðruvöllum

:

I^orleifur bóndi hafði til kaups við Solveigu 2 hndi.

son, Gísli Hákonarson, Gísli Jónsson, Þorbergur Bessason, Ey-

vindur Gunnarsson, Hallur Egilsson, svarnir lögréttumenn,

Nikulás I*orsteinsson, Fúsi Þorsteinsson, Grímur Þorleifsson,

Magnús Jónsson, Brynjólfur Jónsson, Pétur Einarsson, f*órður

Pí'tursson, I>orgrímur Guðmundsson, Tumi Þorgrímsson, her

með allir frómustu menn lærðir og leikir, með öllum almúga,

búöndura fyrir norðan og vestan á íslandi í Hólabiskupsdærai,

gjörum öllum viturligt, o. s. frv. íJiðinn hafa án efa unnið

þrennar tylftir manna, ein tylftin geistlegra, og hinar tvær

veraldlegra; en hinir veraldlegu eru hér að eins tuttugu og þrir

og því einum sleppt af vanvara. Her er Páll Grímsson talinn

meðal sýslumannanna og hefir hann þá veiið sýslumaður í

Hegranesþingi.

1) Eptirrit af kaupmálabréfinu hljóðar þannig:

In nomine domini amen, var svofelldur kaupmáli lýstur og
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hundraða, eii Solveio- til kaups við Porleif bóiida sinn 1 hndr.

hundraða. Jörðina Eyvindarstaði í Möðruvalla kirkjnsókn oraf

f>orleifur Solveisu í sín þjónustulaun, þar til höfðu henni til

erfða fallið 60 hndr. Önnur 00 hndr. gaf í^orleifur úr þeim

2 hndr. hundiaða í tilgjöf, svo máli Solveigar reiknaðist í garð

f^orleifs 2 hndr. hundraða. Samþykkti þetta Grímur, hans

löglegui erlingi. Festingarvottar : Bessi BjOrnsson. Geirmund-

ur Júnsson, ^(irsteinn Hallsson, prestar, Jón Alagnússon, Einar

Brynjólfsson, T<'itur Magnússon, leikmenn.

SKIPTABHÉF EPTIR pORLEIF GRÍMSSOX'.

Höfuðsmaður Páll Stígsson og Óhifur biskup Hjaltason

staðfestur millnm ærlegs manns Þorleifs bónda Grímssonar og

hans ærlegrar kvinnu Solveigar Hallsdóttur á þeiria biúðkaups-

degi, sunnudaginn næsta eptir geisladag nm veturinn á ilöðru-

völlum í Eyjafirði. þá er liðið var frá guðs burði 1553 ár, að

áðuruefndur Þorleifur Grímsson hafði til kaups við áðuruefnda

Solveigu Hallsdóttur 2 hndr. hundraða. Her í raóti liafði Sol-

veig til kaups við bónda sinn Porleif 1 hndr. huudraða, jörð-

ina Eyvindarstaði, er liggiir í Möðruvalla kirkjusókn. Meðkennd-

ist í'orleifur, að hann hefði gefið henni þessa jörð í sín þjón-

ustulaun. þar til skyldi hún hafa önnur GOhndr., sera (o: hennij

hafði til afla fallið og í erfðir. Gaf þráttnefndur í^orleifur

(Trímsson optnefndri Solveigu Hallsdúttur 00 hndr í tilgjöf lir

þeim 2 hndr. hundraða: reikuaðist þá málinn Solveigar r/j

hudr. hundraða í garð Porleifs Grímssonar, Samþykkti þessa

gjöf og gjörning Grímur souur þeirra, er var þeirra löglegur

erfiugi. Voru j^iessir festingarvottar og brúðlaupsvitni : Geir-

raundur Jonsson, Þorsteinu Hallsson prestar, Jón Magnússon.

Eiuar Bryujólfsson, Teilur Magnússou, leikmenu o. s. frv.

1) Eptir að síra Olafur Hjaltason var orðinu biskup á Hól-

um lét hann prestadóm gauga um það, að fjórmenuings frænd-

somi eða mægðir mættu ekkert afi hafa síðan kirkjuordinantia

Christjaus HI. hefði verið lögtekin á alþingi, og 1554 á Spjald-

haga í Eyjafirði nefudi Eggert lögmaður 24 menn í dóm eptir

beiðni Fúsa Þorsteinssonar til að dæma um, Iivort þau böru

skyldu skilgetiu og réttilega til arfs komiu ,vera eptir föður
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útnefna að Möðruvöllun) í Eyjafiiði 1560 fimmtudaginn næsta

eptir Bartholomæimessu, Lopt Narfason, Guðmund Skíðason,

sinn og mo'ður og aðra |»eirra frændur, sem að faðir |)eirra og

móðir hefðu sinn ektaskap til samans bundið, eða þar eptir binda

vildu, og fjórmenningar væru kallaðir að frændsemi og mægð-
um, jafnlangt framkomin frá systkinum að telja; sagði lögmað-

ur, að það væri mjög almennt, einkum fyrir norðan og vestan,

að menn vildu eigi telja börn þessara manna arfgeng, og til

að fyrirbyggja þennan ágreining framvegis, beiddi Vigfús lög-

manninn hér yfir dóm að segja og Ijósa grein á að gjöra með

fullu ddmsatkvæði, er gilt gæti síðan sem lög í landinu. Dæmdu
dómsmenn með fuHu dómsatkvæði. að böin þeirra manna, er í

slíkum ætthring hefðu sinn ektaskap til samaus bundið, siðan

það var samþykkt í lögréttu (o : síðan kirkjuordinantian var

þar lögtekin) eður þar eptir kynnu að samanbinda, löglega til

arfs komin eptfr föður sinn og móður og aðra sína frændur.

Pennan dóm samþykkti lögmaður. Þessi dómur var síðan árið

eptir staðfestur í lögrettu af fógeta Knúti Steinssyni og báðum

biskupum landsins, og á hann lagður fullnaðarúrskurður Egg-

erts lögmanns.

1558 um haustið í Spjaldhaga útnefndi aptur velborinn

herra Eggert Hannesson, er til var skipaður og skikkaður af

vorum náðugasta högbornasta herra konginum og þar mcð

sainþykktur í almennilegri lögréttu af öllum dugandis mönnum
þeim, er þar þá voru samankomnir úr tveimur landsins fjórð-

ungum fyrir norðan og vestan, að hann skyldi vera lögmann

yfir, 12 menn í dóm, þar af 8 lögrettumenn, út af ágreiningi

þeim, er var á milhim Orms Sturlusonar og Eiríks Snjólfssonar.

Kærði Eiríkur, að Ormur hefði ólöglega í sezt og að ser tekið

garðiun Möðruvelli í Eyjafirði og þar með önnur góz nieiri, er

átt hefði J>orleifur heitinn Grímsson, en hann taldi þau fallin

til erfða konu sinni Þuríði Porleifsdóttur eptir porleif föður

sinn og öðrum þeim, er henni jafnframt stæðu
; þar á móti á-

leit Ormur, að hvorki Puríður né önnur börn þau, er Þorleifur

hefði átt með Solveigu Hallsdóttur, ættu að taka arf eptir hann,

þar eð fjórmennings mægðir hefðu verið millum þeirra. Dóms-

menn kváðust eigi geta breytt fyrra dóminum, heldur kváðust
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Geirmiincl Jónsson, f>órarinn Jóiisson, vSnorra Jónsson, prosta,

Orm Jdnsson, Porsfpin Símonarson, Magniis Gunnsteinsson,

þeir samþykkja liann, enda lieföi Ormur eigi sannað, að Qór-

menningsmægðir hefðu verið millum þerrra fjorleifs og Solveig-

ar ; löstuðu þeir mjög framgangsmáta og lögleysur Orms, að

hafa þrengt st'r inn á Möðruvelli og sezt í arfinn án dóms og

laga, og það þótt Guðbjövg Erlendsdóttir hefði lagt lög og dóm

fyrir Möðruvelli.

Síðau franifóru 1560 skipti þau, sem hér að ofan er getið.

En þrátt fyrir skipti þessi útnefndi við Vallnalaug í Skagafirði

15G8 Ormur Sturluson, er þá var lögmaður norðan og vestan,

12 manna dóm út af klögu Guðmundar Nikulássonar í umboði

Orms til Brands Ormssonar, að hann heldi garðinum Silira-

stöðum og fleiri jörðum vegna kvinnu sinnar Hallottu, en sem

Ormur áleit að konu sinni |Joibjörsu hefði fallið til arfs eptir

poi h^-if Grímsson föður hennar ; hafði Brandur higt þar þ(^tta

mál vinsamlega til laga. Guðmundur sannaði nú, að þær Sol-

veig og Sigríður kona Þorleifs hefðu verið fjórmenningar og

börn í^orleifs með Solveigu hefðu verið fædd, áður en ordin-

antian hafði verið lögtekin her á landi. Sökum þessa og þar

eð stæði í Magnúsarbréfi : að erfðir þær, er til hafa fallið. um
jarðabrigði, vígaferli og öll önnur mál, undir hverjum lögum

sem þau uiðu, þá skuli öll undir þeim vera, sem þá geiigu h'ig

í landi, er það mál gjörðist, ef eigi hefir áður lögleg skipau á

komið : dæmdu þeir Þorbjörgu, konu Orms lögmanns, einasta

löglegan erfingja Porleifs Grímssonar, föður síns, og hennar

h'.glegan svaramann lettilega mega að ser taka öll þau góz,

föst og laus, sem Brandur meðtók vegna konu sinnar Hallottu

í arf eptir Þorleif Grímsson, en þann lirskurð, er Brandur

vændist að lægi á Möðruvöllum í Eyjafirði fyrir þeim tylftar-

dómi, er Eggert Hannesson haföi á Spjahlhaga útnefnt og látið

dæma um skilgetningu og- arftöku HaHottu og hennar sam-

boiinna systkina eptir fiorleif — fyrir dómsmennina kom frara

að eins útskript af dóminum með einu innsigli fyrir — á kon-

uugs náð, og Jón Marteinsson skyldan að híta hann í Ijósi viö

Orm lögmann.
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Magnús Jónsson og Halldóf Þorsteinsson', lögréttumenn, Hjálra

Sveinsson og Teit Magniísson til að skipta í'é Þorleifs heitins

Grímssonar'' o. s. frv. Afreikniiðu þeir í fyrstii allar löglegar

skuldir, sumsé prófentumannaskuldir, er reiknuðust 93 hndr.,

hvað þcir reiknuðu í sömu skuldir 85 kúgildi meö Hólum og

Hólajörðum, og þar til 8 kúgildi í Pálmholti: skyldi þá pen-

inga eignast og prófentumennina annast sá erfingi, sem jörðin

Möðruvellir skiptist, sem var Einar Grímsson
; þar næst^ var

skipt Einari Grímssyni og Þórunni Grímsdóttur þeirri gjöf, er

þorleifur bóndi gaf syni sínum Grími heitnum, sumsé Hóla

60 hndr., Torfufell með Vjllingadal 60 hndr., Leifstaði 20

hndr.* Ormi búnda Jónssyni skiptust 7 kúgildi framtals, síra

Halldóri Benediktssyni 1 kúgildi^ ; skyldi Jón Marteinsson, um-
boðsmaður greindra barna, útgreiða þessa peninga af öskipt-

iim peningum Þorleifs. Keiknaðist Ormur Sturluson, vegna

kvinnu sinnar Þorbjargar Þorleifsdóttur, að hafa uppborið 5

hndr. hundraða og 86 hndr. Skiptust Einari Grímssyni og

Þdrunni Grímsdóttur, systur hans, í heimanfylgju Gríms heit-

ins í^orleifssonar Möðruvellir 1 hndr. hundraða og 40 hndr.,

að auk þess þriðjungs, sem kirkjan á í heimalandi, Kirkju-

vogur 60 hndr., Varðgjá 40 hndr., Eyrarland 20 hndr., Finna-

staðir 30 hndr., Kerhóll 30 hudr., Ánastaðir 12 hndr., Draíia-

1) A að vera í*orláksson.

2) í^etta er útdráttur af skiptabréfinu: í eptirriti af því

stendur hér: «og Grím son hans (þeirra sálir að Guð náði)

eptir þeim dómi, sem dæmdur var í Spjaldhaga miðvikudaginn

næsta fyrir".

3) petta er eigi nákvæmt: í skiptabréfinu stendur: "þarnæst

skiptum vær í þá gjöf, sem Porleifur heitinn hafði gefið syni

sínum Grími, með jáyrði og samþykki döttur hans, Þorbjargar,

og lögleg var dæmd á áðurnefndum Spjaldhaga, í hvað vær

skiptum Hóla fyrir 100 hndr.» o. s. frv.

4) Hér er við bætt í skiptabrefinu: "hverja gjöf að Einar

Grímsson og l^órunn Grímsdóttir erfðu eptir föður sinn».

5) Vantar inn í: .-síra Ólafi Árnasyni 1 kúgildi. Skyldi Jón

Marteinsson, umboðsmaður fyrgreindra barna, útgreiða þessar

skuldir af peningum í^orleifs heitins óskiptum-..
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staðir 16hnclr.', Oddstaðir 12 hndr., Skinnalón 5 hndr., Grjót-

nes 5 hndr., þær þrjár jarðir liggja á Sléttu, Skógar í Fnjóskadal

20 hndr.. í Pálmholti í Hörgárdal 12 hndr. Item kúgildi með

MöðruvöUum og téðum jörðum 38. Item í stolutjoldum og

öðru innanstokks 20 hndr. Þuríður f^orleifsdóttir hafði fengið

í sína heimanfylgju 2 hndr. huudiaða- : skiptust þar til Rúg-

staðir 40 hndr., Bringa 20 hudr. Sigríði^ heitinni í*orleifs-

dóttur bar í sína heimanfylgu: Vatnsenda 20 hndr., Jökul 20

hndr., Halldórsstaði 20 hndr., Tjarnir 40 hndr., Jórunnarstaði

40 hndr., Kolgrímastaði 20 hndr., Yxnafell 40 hndr., Fííilgerði

20 hndr... Krókstaði 20 hndr. Hallottu skiptist: Silfrastaðir

1 hndr. hundraða, Egilsá 20 hndr., Hökustaðir 20 hndr., Borg-

argerði 12 hndr., Skáldstaðir .30 hndr., þar með 17 kúgildi.

Item með garðinum heima 12 kúgildi. Stóðu þá óskiptar:

Auðbrekka með Brakanda 1 hndr. hundraða, Fornhagi 50

hndr., Miðbakki 10 hndr.; voru þær jarðir settar í varðveizlu

Jöns Marteinssonar, þar til Páll Jónsson gæti, vegna sinnar

kvinnu Helgu og hennar systur Þóru, sýnt, hvað mikið þær

vantaði við önnur skilgetin börn |>orIeifs. Item í raóti út-

lenzkum skuldum skyldi Jón Marteinsson varðveita IP kú-

gildi, þar til í^ýzkir sig með lögum tilleiddu. Um jörðina

Kaupang^ lögðu umboðsmenn áðurgreindra erfingja fyrskrifaða

jörð Kaupang sinn hluta þar í Þorbjörgu Porleifsdóttur, svo

framt þeir með lögum mætlu, njeð því fororði, ef hún vildi

eða þyrfti selja, þá skyldi hún nefndum umboðsmönnum fyrst

1) í eptirritinu stendur : 13 hndr.

2) I eptirritinu stendur • l'/í hndr. hundraða.

3) í eptirritinu stendur: "Item skiptum vær í þann part, er

Sigríði heitinni þorleifsdöttur tilheyrði í sína heimanfylgju,

Vatnsenda» o. s. frv.

4) Í eptirritinu stendur: 30 hndr.

5) Í eptirritinu stendur : 6.

6) Í eptirritinu stendur þannig : "En jöröina Kaupang fyrir

bón höfuðsmannsins og biskupsins, herra Ölafs, og allra vorra,

sem í gjörðinni vorum, lögðu umboðsmennirnir áðurgreindra

ertingja þeirra, sem hjá voru, svo framt þeir mættu það með

lögum, Þorbjörgu Þorleifsdóttur, með því fororði» o. s. frv.
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bjóða að kaupa. En ef þessi góz kynnii af eríingjum að ganga

með réttiim lögiim, þá skerði fyrir hverjum, sem tala rennur

til. Samþykkti höfuðsmaður P;lll Stígsson og biskup Ólafur

Hjaltason. Skrifað á Hóhim í Hjaltadal 2. sept. á sama ári'.

1) Þessi skipti gengu aptur samkvæmt bréfi konungs 30. d.

marzmánaðar 1569, gefnu Ormi Sturlusyni, og síöan gjörð ný

skipti millum erfíngjanna, og skyldu fyrri konu börnin íá

helminginn, en seinni konu börnin fá hinn helminginn. Bréf

þau, er lúta að þessuin seinni skiptum, eru þessi, og virðast

þau í mörgu tilliti ekki úfróðleg:

/. S(itt(ir(/jörð ('rfiii(i}((un(i (ifjp á sió((ri .sJii/ýti/i.

Öllum og sérhverjum, hvers yfirvalds, virðingar, hæðar,

heiðurs, stéttar og verii, þeir eru, andlegrar eða veraldlegrar,

tignir eða ótignir, þeini þetta vort bréf eða þar af trúverðuga

handskript sjá, lesa eða heyra kann og má opinberast fyr eða

seinna, segjum vér allir eptirskrifaðir menn: Christofor Val-

chendorf til Glorups, kongl. majest. befalningsmann yfir allt

ísland, Gísli Júnsson, superintendent yfir Skálholts biskups-

dæmi, Eggert Hannesson, Erasmus Villaðsson, prestur í Odda,

Níels Olufsson, Jón Jónsson, Gísli Sveinsson, Magnús Jónsson,

vora kærlega kveðju, hér með kunngjörandi, að þá liðið var

frá guðs burði 1569, þann 5. dag júh á Kongsnesinu á Bessa-

stöðum, vorum vér til samans komnir, eitt óbrigðanlegt eign-

arskipti að gjöra á öUum þeim peningum, gózum og eignum,

íöstum og lausum, fríðum og öfríðum, kvikum og dauðum,

sem að erfingjum Þorleifs heitins Grímssonar hafði til erföa

faUið eptir greindan f'orleif, sem að voru af þeim eina parti

:

Ormur Sturluson vegna sinnar kvinnu Þorbjargar Þorleifsdótt-

ur, Páll Jónsson og Sigurður þorbergsson vegna sinna kvenna,

Helgu og í^óru Ara dætra, þeim báðum systrum eptir sína

móður Halldóru f*orleifsdóttur, samborna systur Þorbjargar,

kvinnu fyrnefnds Oims Sturlusonar, hverjar dætur Þorleifur

Grimsson hafði átt með sinni fyrri konu, Sigríði Sturludóttur;

en af þeim öðrum parti: Jóns Marteinssonar vegna hans stjúp-

sonar PJinars Grímssonar, sonar-sonar |>orleifs, eg Eggert
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DUMUR UM GJÖF ARA LÖGMANNS JONSSONAR TIL HELGU
DÓTTUR SINNAR.

Eg Páll Hvítfeld K. M. höfuðsmann yfir allt ísland,

Jaciipp Hvide til Kandkild í Fyn og Ólaf Kalippson höfuðs-

Hannesson nieð samþykki beggja partanna í þessari sundur-

greiningu vegna minnar kvinnu, Sigríðar heitinnar Þorleifs-

dóttur, Brands Ormssonar vegna sinnar kvinnu, Hallottu I*or-

leifsdóttur, og vær allir fyrskrifaðir menn fyrir hönd puríðar

í*orleifsdóttur, hver börn, Grím, Sigríði, Hallottu og I^uríði,

Þorleifur Grímsson hafði átt með sinni seinni kvinnu, Solveigu

Hallsdóttur, eptir kngs. majest. bréfi, sem þar kom fram fyrir

oss, þann 30. marz á sama ári útgefið, og svo var látandi

:

höfum vér með beggja partanna samþykki og vilja þá um

fyrnefnds í*orleifs Grímssonar arf svo látið forlíka og vinsam-

lega samandraga, að allt fyrnefnt f>orleifs Grímssonar góz

skal sundurgreinast og skiptast í tvo parta, þann eina part

skulu halda fyrri börn |>orleifs Grímssonar raeð allri inntekt

og ávexti og öllum öðrum nytkum, sem er uppborið af sama

gózi eptir hans dauða og afgang og það á að skiptast á mill-

um þeirra eptir íslenzkum lögum
;
þaun annan part skulu hafa

þau síðari börn Þorleifs Grímssonar í hinn sama máta með

allri inntekt og ávexti og það skiptast þeirra á millum eptir

lögum 0. s. frv.

ii. Sidari arfnskiptht.

í nafni heilagrar þrenningar meðkennumst vér alhr eptir-

skrifaðir menn fyrir oss sjálfa og alla vora erfingja og eigin-

lega eptirkomendur og afkvæmi alna og óborna um aldur og

æfi; af þeim eina parti Ormur Sturluson, lögmaður fyrir norð-

an og vestan minnar kvinnu Þorbjargar Þorleifsdóttur vegna

;

af öðrum parti Jón Marteinsson míns stjúpsonar Einars Gríms-

sonar, Eggert Hannesson rainnar sálugu kvinnu Sigríðar í^or-

leifsdóttur, Brandur Ormsson minnar kvinnu Hallottu I'or-

leifsdóttur þar með Eireks Snjólfssonar og hans kvinnu I'uríð-

ar I^orleifsdóttur vegna, að vér höfum með samþykki og sátt-

samlegum vilja svoddan eignarskipti gjört vor g, millum á öll-
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maður upp á kongsins skip fyrir norðan og Jon Simonson

lögmann iipp á Agedis síðu, gjörum góðum mönnum kunnugt

um peningura Þorleifs heitins Grímssonar, föstum og lausum,

fríðum og ófríðum, kvikum og dauðum, sem hér eptir stendur:

Í fyrstu skiptist mér, Ormi Sturlusyni, með réttu hlutfalli

möts við aðra ertingja Þorleifs heitins, hálfur Kirkjuvogur

fyrir 35 hndr., hálíir Silfrastaðir fyrir 60 hndr., Bringa 20

hndr., Finnastaðir 30 hndr., Árnastaðir 16 hndr., Rúgstaðir

50 hndr., Eyvindarstaðir 40 hndr., Vatnsendi 20 hndr., Selja-

hlíð 20 hndr., Leifstaðir 20 hndr., Krókstaðir 20 hndr., Skáld-

staðir 30 hndr., Kaupang 30 hndr., Auðbrekka 50 hndr., Egilsá

30 hndr., Hökustaðir 20 hndr., Skinnalón 6 hndr., Nes 20

hndr., Oddstaðir 12 hndr., Pálmholt 16 hndr., Veigastaðir 29

hndr., Öxnafell 40 hndr. I annan máta hlotnaðist oss áður-

greindum mönnum í vort eignarskipti að öðrum parti móts

við fyrgreinda menn af peningum Þorleifs : Hólar fyrir 100

hndr., hálfur Kirkjuvogur fyrir 30 hndr., hálfir Silfrastaðir

fyrir 60 hndr., Ánastaðir fyrir 40 hndr., Jórunnarstaðir 40

hndr., KerhóII 30 hndr., Draflastaðir 16 hndr., Torfufell 50

hndr., Tjarnir 40 hndr., Jökull 20 hndr., ViUingadalur 10

hndr., Kolgrímastaðir 20 hndr., Varðgjá 40 hndr., Eyrarland

20 hndr., Fífilgerði 20 hndr., Halldórsstaðir 30 hndr., Kaupang

30 hndr., Fornhagi með Úlfá 50 hudr., Skógar 20 hndr., Mið-

bakki 10 hndr., Borgargerði 20 hndr., Grjótnes 6 hndr., Holt

20 hndr., Veigastaðir 29 hndr., ViIIingadalur 10 hndr. og þar

til 5 hndr. úr skiptum Orms og Þorbjargar. Höfum vér allir

fyrskrifaðir menn þennan gjörning, skipti og sundurgreiningu

gjört vor á meðal af glöðum sjálfræðis vilja eptir skoðun og

ávísun kongi. majestat. i bréfi, þann 30. marz á sama ári út-

gefnu, og öllum til samþykkis og forlíkunar, hver skipti að

vér viljum að haldist óbrigðanleg af oss, og öllum vorum

eptirkomendum æfinlega hér eptir, sem fyr skrifað stendur; og

til meiri staðfestu og fullkomlegs vitnisburðar hér um, að vér

höfum þessi skipti gjört í návist og viðveru þess heiðarlega

og velbyrðiga herra Christofors Valchendorfs til Glorupe, kongl.

majest. befalningsmanns yfir allt ísland, og annara ærlegra

14
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með þessu voru opnu bréíi, að vér höfum setið á siíiptum við

Grím Þorleifsson upp á lians systur-dóttur vegna um þá gjöf,

manna, seni var lierra Gísli Jónsson, superintendent yfir Skál-

holts biskupsdæmi, Eggert Hannesson, Erasmus Vilhaðsson,

prestur í Odda, Níels Olufsson, Jón Jónsson, Gísli Sveinsson,

Magnús Jónsson, hvorir að settu sín innsigli með vorum fyr-

skrifaðra manna innsiglum fyrir þetta bréf, hvort að gjört var

og skrifað á Kongsnesi á Bessastöðum, árum eptir guðs burð

1569, þaun 5. dag júlí.

Eg Oímur Sturluson með- Christofor Valchendorf

kennumst, að eg vil svo halda, til Glorupe,

sem þetta bréf útvísar. egen hand.

.'i. Enn þd frdiuav ?//// þcss't .skipti.

í*etta eptirnefnt góz höfum vær lagt á þennan hlut, að

stendur í millum Orms Sturlusonar og hans samerfingja, fyrri

börn í'orleifs Grímssonar. f^aö annað og um Jón Maiteinsson

og hans meðerfingja |>orIeifs Grímssonar, þau síðari börn upp

á aðra síðu og skipt gózinu í tvo parta jafnt að verðaiirum

eptir hundrailatölii að reikna eptir kongl. majest. forlíkun,

anno 1569 4. dag júlí: Möðruvellir 1 hndr. hundraða 35 hndr.,

Kirkjuvogur 35 hndr., Hólar 50 hndr., hálfir Silfrastaðir 60

hndr., Björk 20 hndr., Arnarstaðir 40 hndr., KerhóII 30 hndr.,

Driiflastaðir K) hndr., Torfufell 50 hndr., Tjarnir 40 hndr.,

JökuII 20 hndr., annar ViUingadalur 10 hndr., Kolgrímastaðir

20 hndr., Varðgjá 40 hndr., Eyrarland 20 hndr., Fífilgerði 20

hndr., Halldórsstaðir 30 hndr., Kaupang 30 hndr., Fornhagi

með Úlfá 50 hndr., Skógar 20 hndr., Miðbakki 10 hndr.,

Borgargerði 20 hndr., Grjótnes 6 hndr., Holt 20 hndr., Veiga-

staðir 29 hndr., Villingadalur 10 hndr.; summa: 7 hndr.

hundraða 31 hndr.

Christofor Valchendorf til Glorupe, egen hand.

Henrik Kragh. Gísli Jónsson, eigen hönd.

Páll Vigfússon. Erasmus Vilhaðsson.

iSíels Ólufsson skrifari. Magnús Jónsson.

Gísli Sveinsson. Jón Jónsson, mín eg^n hönd.
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er Ari heitinn Jónsson skyldi gefa sinni dóttur Helgu, er var

Einarsstaðir og allir þeir peningar, er lágu fyrir norðan Vöðlu-

4. Skiptabref i millum seinni barna þorlfifs Grim.ssotmr,

Öllum góðum mönnum, sem þetta bréf sjá eða heyra,

sendum vér Björn Gíslason, Guðmundur Skíðason, Böðvar

Jónsson, prestar Hóla biskupsdæmis, Páll bóndi Jónsson, Tyrf-

ingur Halldórsson og Halldór I^orláksson, leikmenn, kveðju

guðs og vora, kunnugt gjörandi, að þá er liðið var frá holdgan

Jesú Kristí 1569 ár, á Skriðu í Hörgárdal á almennilegu hér-

aðsþingi, vorum vér til skipta nefndir af velbyrðugum herra

Ormi Sturlusyni, lögmanni norðan og vestan á íslandi, lögleg

arfa- og eignaskipti að gjöra á milli barna Þorleifs heitins

Grímssonar, þeirra, sem hann átti með sinni seinni kvinnu,

að nafni Solveigu Hallsdóttur, því þeim hafði á Bessastöðum

skipzt allir hálfir peningar síns föður ^^orleifs Grímssonar áður

á sama sumri eptir vors náðuga herra kongs Friðriks innsigl-

uðu bréfi, hvert fyrir oss þar var upplesið, og svo það bréí

innsiglað, sem gjörðist á Bessastöðum um alla peninga áður-

greinds Þorleifs; því eptir áðurgreindum bréfum, að guðs nafni

tilkölluðu, gjörðum vér svofelld eigna- og arfaskipti með áður-

greindum eptirkomendum |>orleifs Grímssonar, sem hér segir:

í fyrstu skiptum vér Einari Grímssyni, sonarsyni optnefnds

I'orleifs eptir fyrstu erfð, jöfnum hlut við dóttur Þorleifs, þar

svo stendur, slíkan hlut skal taka sonarson af arfi, sem dóttir,

ef hann er til, því hans faöir Grímur andaðist fyr en f>orleifur,

og skiptum Einari Grímssyni Hölum fyrir 100 hndr., Jórunn-

arstöðum 40 hndr., Kolgrímastöðum 20 hndr., Villingadal neðra

10 hndr., í Kerhóli 10 hndr., í Jökli 5 hndr. í annari grein,

því fyrir oss var framborið, að f>orleifur Grímsson hafði sjálfur

gipt, og af arfi leyst með heimanfylgju, sína dóttur Sigríði,

síðan hafði hún fráfallið og hana erft hennar barn, og síðan

hafði það barn erft þess faðir Eggert Hannesson, og því fyrir

þá grein skiptum vér Eggert, svo sem fyrir hennar áðursagða

heimanfylgju, hálfum Kirkjuvogi í Höfnum fyrir sunnan land

á Rosmhvalauesi 35 hndr., hálfum Kaupangi í Eyjafirði 30

hndr., í Fífilgerði 20 hndr., Eyrarlandi 20 hndr., í Veigastöð-

14*
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lieiði; leiddi Grímiir eiða að á alþingi, að Ari hefði þá gjöf

gefið, livar fyrir og Páll Hvítfeld dóms á beiddist kongl.

um 29 hndr., Úlfá 10 hndr., Kerhóli 10 hndr., í Jökli 5 hndr.,

Skógum 20 hndr., Grjótnes 5 hndr. Item skiptum vér Þuríði

I^orleifsdóttur í sitt eignarskipti jörðina Arnarstaði í Eyjafirði

fyrir 50 hndr.; hafði hennar faðir þá jörð fyrir .30 árum henni

gefið, Torfufell fyrir 50 hndr., Tjaruir fyrir 40 hndr., HalUlórs-

staði fyrir 20 hndr., Villiugadal fremra fyrir 10 hndr., í Jökli

5 hndr. og í Kerhóli 10 hndr. Item Hallottu í sitt eignar-

skipti jörðina hálfa Silfrastaði í Skagafiröi fyrir 60 hndr.,

Borgargerði 12 hndr., Fon.hagi fyrir 40 hndr., Miðbakki fyrir

10 hndr., Varðgjá fyrir 40 hudr., Draflastöðum í Sölfadal 16

hndr., úr skiptum Orms og porbjargar 5 hndr. af þeim pen-

ingum, er porbjörg hafði fengið eptir sinn föður f>orleif Gríms-

son, og í Jökli 5 hndr. Voru við þessi vor skipti löglegir

umboðsmenn áðurgreindra arfa; samþykkti og staðfesti þessi

öll áðurskrifuö skipti með oss Ormur Sturluson lögmaður, því

settum vér áöurskrifaðir menn vor innsigli fyrir þetta vort

skiptabréf, hvert gjört var í sama stað degi síðar en íyr segir.

Af þessu bréfi er til útdráttur, auðsjáanlega gjörður af

Eggerti lögmanni, og neðan við hann hefir hann skrifað

athugasemd svo látandi:

NB. I^etta eptirskrifað hefi eg Eggert Hannesson að tala

til Jóns Marteinssonar og hans kvinnu fyrir minn

part, það hann hefir eigi neitt það framlagt í fyr-

skrifuðum skiptum og hvorki í'yr né síðar, sem

var í Hólum og á Möðruvöllum, það hans knnna

þar meðtók og þar var eptir þá feðga frcáfaHna,

sem eru allir dauðir peningar, hverir sem helzt

þeir hafa verið, ekki hesta né hross, uxa né geld-

inga, og eigi heldur af neinum kúgildura, hvorki

af þeim, sem voru heima á garðinum, né á leigu-

stöðum, og eigi heldur hvað háfa peninga að hann

hefir meðferðis haft í fasteign, raeðan hún sat í

þeim.
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majost. vegna, hvort opt nefnflur Ari hefði mátt svo mikla

peninga gefa að lögum. Dæmdu 12 dómsmenn, er til voru

nefndir, að Ari eigi hefði mátt gefa meira en fjórðungsgjöf, og

skiptum vér Jiví Helgu í sína gjöf: fyrst Einarsstöðum, er

•'T. Sait erfiinija þurlfifs Grímssonnr tini hri'f o/y (jjúrn-

iiiffa p/'irra á inilluni.

8aa ere Ormer Storlofssen, Eggert Hannessen, Joen Mor-

tenssen och Povell Jonssen forligthe ath the brefve, domme

eller vidnesbyrthe, som the emod hver andre taget hafve i

thenne langvarendes thrette, skulle vere döde och magtheslöse i

alle raaade, ocli efterthi at samme brefve paa ingen Side ere

nu till stede, hafve the forplichtedt thennem samftligen paa

Troe och elire, at naar the forsamblis igienatthe ville tha paa

alk' sider, hver Ihage samine brefve raed sig och tha thend

eene, at lade tiiend anden see disse brefve och saa strax at

brende, och tliennem till inthet at giöre paa thet, at the

skulle iche före nogen ny thrette efter thennc dag udi nogen

maade, mens Povell Joenssen skall ubehindret beholde thet

breí!" paa Mödrevelle, som kaldes kaupmalebrefí', hvilchet han

och hans arfvinger bör at liafve och beholde efter lougen.

Findes ther nogen af parterne at beholde nogen af brefvene

hos sig, hvor af nogen thrette i thenne Sag paa ny kunde

lier efter komme, tba skall thend iche holdes for nogen san-

drue mand therefter, om hand tliet giör meth viHe och viden-

skab, och tiU vyndesbyrth hafve thenne saft (= sætt) metli

Iheres egen hænder underskrefvet, at ther som thend eene

liafver talt noget om thend anden andet end goth for Kongl.

Maiest. eUer andre, thet skall ocli hernied forlugt och for-

draget vere och thend eene herefter at giöre thend anden alt

goth och gaufn och hohle thend handfesting, som the hver

andre ther paa giort hafver, som erlig mend bör at holde ved

theres troe och ehre, som the lofvet hafvet.

Actum Bessestad Anno 1569.
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virðir voru til leigu 3 hndr., þar nieð 17 kýr, 11 ásauðarkú-

gildi, 5 kvígnm veturgömlum, 1 naut fjögra vetra, 4 nautum

veturgömlum, 4 kálfum, 5 sauðum, og þessar jarðir og kúgildi:

með Glaumbæ 5 kúgildi, jörð leigð 2 hndr., með Björgum 5

kúgildi, jörð leigð 1 hndr. og 20 ál., með Fljótabakka 6 kú-

gildi, jörð leigð 1 hndr., Ingveldarstaðir 5 kúgikli, jörð leigð

1 hndr., Kvígyndisdal 5 kúgildi, jörð leigð 1 hndr., Hólar 5

kúgildi, jörð leigð 1 hndr. og 20 ál., Narfastaði 6 kúgildi, jörð

leigð 2 hndr. Til staðfestu vor signet. Að Bessastöðum

fimmtudaginn næsta eptir vísitationem Mariæ 1553. [Þetta

eptir Arn. Magn.]. Hér af má sjá, hvað Helga fékk í arf

eptir föður sinn Ara.

Orímur porleifssou.

Faöii". Þorleifur á Möðruvöllum Gtímsson.

Mód/'r: Solveig Hallsdóttir.

Kona: Guðbjörg döttir Erlendar lögmanns á Stiönd Porvarð-

arsonar; þau giptust 1550.

Böni : A. Guðrún (aðrir þórunn) ' dó undir græðshi barnlaus.

B. Einar átti í^uríði, dóttur Magnúsar í Stóradal

Arnasonar (sjá Strandasýslu). Börn :

1. Grímur á Teigi átti Guðrúnu, dóttur síra Torfa

á Gilsbakka
; þeirra börn:

a. Oddný"^ átti Gísla á Skarði á Landi, son

Bjarna Sigurð^sonar; þeirra börn:

ot. Bjarni lögréttumaður.

^. Helga.

b. Ingiríður, aðrir Guðríður.

c. Ingimundur^ (með Katrínu, aðrir Guðrúnu

1) Hún hét Þórunn; aðrir segja, að hún hafi dáið af hræðslu.

2) Grímur 1 Teigi átti ekki barn með Giiðrúnu Torfadóttur,

er uppkæmist; en Jón Magnússon telur barn hans með Solveigu

nokkurri, Oddnýu, en hún hefir líklega dáið barniaus, því sú

Oddný Grímsdóttir, er átti Gísla á Skarði. hefir h'kast til verið

af annari ætt ; erfði og Grímur Ingimundarson afa sinn, sem

hér segir síðar.

3) Ingimundur var kallaður Tóumundi. '
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Ingimundardóttur) laungetinn, átti Þórelfu

aðrir Ulfheiði, dóttur Vigíúsar Jónssonar á

Bjarnastöðum í Selvogi; börn :

a. Síra Grímur í Selvogi.

^. Jón í Herdísarvík.

-;. Ingibjörg átti Gunnar í Bolholti lög-

réttumann.

Grímur Einarsson taldi sér til giptingar 1 hndr.

hundraða og 20 hndr. í jörðum og 100 hndr.

í lausafé. Síra Jón Ólafsson' skrifar, að þau

Grímur og Guðrún hafi átt eitt barn, sem dó

nngt, líkast eptir Guðrúnar dauða, og hafi

Grírnur Einarsson erft það. í*ar eð Ingimund-

ui-, Launson Gríms, var giptur og átti ungt

ektabarn, Grím, hafi þai'^ barn eins árs erft

Grím Einarsson, afa sinn: barnið dó þar eptir

oglngimundur erfði það : ef l^etta er )étt, hefir

Iníiimundur átt hin börn sín seinna, og látið

eitt þeirra heita Grím, sem varð preslur í

Selvogi 1(J73, en dó 1676, líklega barnlaus; en

systkin hans vnru : 1. Jón í Herdísarvik, er

átti fyrir dóttur Guðrúnu seinni konu Jóns í

Selvogi, 2. Ingibjörg, er giptist Gunnari lög-

rettumanni í Bolholti Philippussyni, og var

raóðir síra Philippusar, (sem fæddist 1695, fékk

Kálfholt 1718, dó 1779), föður Kannveigar,

konu Bjarna kaupmanns og riddara Sigurðs-

sonar'-.

2. Þórunn Einarsdóttir átti Pál son Magnúsar

Hjaltasonar ; þeirra börn

:

a. Björn átti Elínu Jónsdóttur^ í Teigi; börn

:

1) Það sem síra Jón Olafsson skrifar um þetta, er án efa

með öllii rétt; þau 3 böin Ingimundar, er hér eru nefnd, hafa

öll fæðzt, eptir að Grímur faðir hans var dáinn.

2) Enn voru börn Ingiraundar: 3. Björn og 4. Solveig.

3) Björn bjó í Teigi og átti dóttur síra Jóns Sigurðssonar

á Breiðabólstað eystra, souar síra Einars í Eydölum.
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a. Jón'.

^. Hjalti-.

y. PálP.

8. Eagnhildur''.

c. Guðrún*.

?. Ingunn^.

T,. Ingibjörg'.

^. Kristín^.

b. Hjalti Pálsson átti Dómhildi dóttur Orms í

Eyjum ; börn

:

a. pórunn, kona Sigurðar Pálssonar.

Seinni kona Hjalta var Elín Eiríks-

dóttir'*; börn

:

^. Síra Jón í Laufási"'.

7. Dómhildur".

c. Jón Pálsson 1 Selvogi átti Guðríði Gísla-

dóttur ; börn :

1) Jón átti Solveigu Guðmundsdóttur.

2) Hjalti átti Kagnheiði Halldórsdóttur.

3) Páll átti dottur Jóns í Hróarsholti.

4) Ragnhildi átti Magnús Einarsson í Njarðvík.

5) Guðrúnu átti Jón Guðmundsson á Rauðalæk.

6) Ingunni átti Gísli Guðmundsson.

7) Ingibjörgu átti Magnús Guðmundsson.

8) Kristínu átti Guðmundur Jónsson.

9) Faðir Elínar var Eiríkur Sigvaldason, Elín giptist aptur

síra Gunnlaugi í Saurbæ í Ej'jafirði, og var þriðja kona hans.

10) Síra Jón Hjaltason var fyrst konrektor á Hólum, vígðist

svo kapellán til stjúpföður síns síra Gunnlaugs og fékk Saurbæjar

prestakall eptir hann
; jjví brauði þjónaði hann til dauðadags.

Kona hans hét Helga Jönsdóttir, eitt af þeirra börnum var

í>órunn, móðir síra Jóns t*orgríms3onar föður Þórunnar konu

síra Gunnars á Upsum Hallgrímssonar.

11) Dómhildur Hjaltadóttir var móðir síra Hjalta í Vatns-

firði, hans dótturson var Bjðrn lögmaður Markússon (sjá Hegra-

nesþing); eins var síra forbergur á Eyri við Skutulsfjörð

dótturson síra Hjalta í Vatnsfirði.
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a. Guðrún.

^. Jón lögrétturaaður, barnlaus.

d. í*órunn átti Hallgríra Magnússon ; börn

:

«. Einar.

^. Jón.

7. Hólmfríður.

3. Solveig Einarsdóttir átti 1607 Ólaf Árnason í

Fljótshlíð ; þau giptust í Holti og báru prestar

vaxljús undan brúðurinni í tvö kvöld; börn:

a. Einar í Gunnarsholti áfcti Ragnheiði Bjarna-

dóttur ; börn

:

a. Grímur.

þ. Salvör.

7. Hólrafríður.

5. Guðrún.

C. Tdmas hét launson Gríms Þorleifssonar.

Grímur porleifsson kvæntist, sem áður er sagt, um eða

fyrir 1550, sókti um Munkaþverárklaustur, þá er Oimur missti

það 1553 eða 1554, gjörðist og nálægt þeim tíma umboðs-

maður föður síns í sýslumannsverkum, því 1553 föstudaginn

næsta eptir Pálsmessu um veturinn á 3 hreppa þingi lætur

Grímur f>orleifsson, umboðsmaður fciður síns og klaustiirhaldari,

flóra ganga á Spjaklhaga í í^yjalirði um klögun ^orleifs bónda

Grímssonar, að Grímurheitinn Pálsson haíi burt fengið þærjarðir,

sem |>orleifur hélt sína eign og sinna systkina, með samningi

við Vigfús í^rlendsson 0. s. frv., eptir Möðruvalla rettarbót, 0.

s. frv. Dæma þeir dómsraenn jarðirnar löglega eign f*orleifs

Grímssonar og hans systkina. Þetla sama ár uppátalar Grim-

ur jarðir þær, sem Aii gaf Helgu dóttur sinni. Af gjöfum

föður síns hefir Gríraur orðið auðugur. Hvort Gríraur bjó

nokkurntíma á Munkaþverárklaustri, er óvíst, en syslu konungs

í Vaðlaþingi hafði hann ásamt Þorleifi föðiir sínum, meðan

hann lifði. Grímiir varð eigi gamall maður og dó á Hólum í

Eyjafirði saraa ár, og E*orleifur faðir hans, 1560. Ura arfa-

þrætur eptir þá feðga, sjá ísafjarðarsvslu og SnæfeUsnessvslu,

sem og hér eptir við Jón Marteinsson. Grímur bjó lengst á

Hólum í Eyjaíirði.
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Orinur á Draflastöðum.

Hann var son Jóns Kolls Oddssonar og var settur lögsagnari

eptir þá feðga 1560 (sjá um ætt hans Dalasýslu). Hann var

stundum lögsagnari í Vaðlaþingi.

Jóu Marteiusson.

Fnðir: Marteinn biskup Einarsson, prófasts á Staðastað Snorra-

sonar. Síra Einar var kallaður Ölduhryggjarslíáld.

Móðh': Ingibjörg, almúgaraanns dóttir úr Staðarsveit.

Kot/a : Guðbjöig Erlendsdóttir, ekkja Gríms Þorleifssonar

;

hún d(') 1594.

fíf/n/ : Solveig giptist Hákoni svsluœanni í Nesi við Seltjörn

Björnssyni, sjá Gullbringusýslu.

Pá er þeir ÞorhMfur á Möðruvöllum og son hans Giímur

dóu 1560, tók Jón Martoinsson Vaðlaþing, og gjörðist um-

sjónarmaður Guðbjargar og barna hennar, var og við skipti

þau, er gjörð voru á Möðruvölhmi 1560, og liðsinnandi Guð-

bjöj-gu. Að því búnu knmu þeir Staðarhóls-Páll og Ormur

Stuiluson til Möðruvalhi, lýstu eign sinni á allt fé það, sem

þar stæði saman, og vildu seljast á staðinn. Guðbjörg fékk

marga menn og varði Möðruvelli ; er sagt, að henni hafi

tekizt það fram yfir þing
; þó mátti Guöbjörg loks sleppa

Möðruvöllum og íiutti að Hólum í Eyjafirði. Þeir Páll og

Ormur sögðu öll seinni konu börn f*orleifs Grímssonar getin í

meinum og eigi arfgeng. Sátu þeir nærri 2 ár á Möðruvöll-

um, eyddu og spenntu þar ölhi og skiptu á millum sín eptir

eigin vild, og höfðu að engu hin fyrii skipti. Solveig Halls-

dóttir var og nauðulega stödd: þá sendi hún 5 menn í brenni-

steinsnámur þeirra Þorsteins sona og fékk 60 tunnur, sem

hún sjálf seldi á Eyri, þá' er Jón Marteinsson fann yfirgang

þeirra Páls, beiddist hann dóms um þetta arfamál; var þá

dæmt af þrennum tylftum á alþingi, að öll börn f>orleifs og

Solveigar skyldu vera arfgeng. Jón Marteinsson keypti þá fyrir

70 dali af höfuðsmanni Páli Stígssyni, að útvega staðfestingu

konungs upp á dóminn, sem og kom áiið eptir. Jón sýslu-

maður Marteinsson giptist um þessar mundir Guðbjörgu, sem

1) Sjá hér um hið fyrsagða.
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bjó á Hólum í Eyjafirði í 2 ár. Þá er staðfesting konungs

kom upp á alþingismannadóminn, um rétt seinni konu barna

f>orleifs, sáu þeir Páll og Ormur hlut sinn óvænni og fluttu

frá Möðruvöllum, en Jón sýslumaður Marteinsson tók þá

Möðruvelli og aðrar eignir eptir skiptabréfinu, er gjört var

1560; hélt hann þeim eignum um hríð og sat yfir hlut annara

höfðingja í Vaðlasýshí. Jón sýslumaður Marteinsson tdk Vaðla-

svslu, sem áður er sagt, 1.560; hann tók sér strax fyrir um-

boðsmann Benedikt bónda Halklórsson og stöku sinnum Þoi-

berg Bessason og fleiri, enlét mjög sjaldan sjálfur dómganga. Jón

var hinn mesti yfirlætis- og skrautmaður : það er sagt, að þeg-

ar Jón eitt sinn reið á Eyjafjarðarárbökkum, hafi bændur í

Eyjafirði metið hann með hesti reiðtygjuðum og búningi fyrir

3 hndr. hundraða', sem þá samsvaraði 1440 spesíum; hann

var þá og maður auðugur, meðan hann hafði til meðferðar fé

stjúpbarna sinna. Eptir að þeir Ormur og Páll eigi lengiir

héldust við á Möðruvölium, flutti Páll að Einarsstöðum og svo

að Staðarhóli, en Ormur var þá nokkur ár hjá frændum sín-

um og vinum, hafði hann þá enn sóað fé sínu og komizt á

rekning. Var hann þá lestreki hjá klausturhaklara Nikulási á

Munkaþverá f>orsteinssyni, þaðan fór hann til Bjarna sýslu-

manns Erlendssonar í Múlaþingi ; Bjarni átti Guðríði döttur

í>orsteins sýslumanns Finnbogasonar lögmanns, en móðir Orras

var (Tuðlaug systir forsteins syslumanns ; bjargaði því Guð-

ríður Ormi frænda sínum og kom honura utan. Eptir erfiða

hrakför komst Ormur á fund konungs
;

gaf konungur honum

enn lögmannsembættið og Möðruvallaklaustur; kom Ormur

inn 1568 og gjörðist þá umfangsmikill ; lét hann þá tvo menn

við Vallnalaug sverja sifjasi'ell millum Þorleifs heitins Gríms-

sonar og Solveigar Hallsdóttur og taldi þeirra börn óarfgeng,

en áður hafði Eggert lögmaður dæmt þeirra börn arfgeng.

Brandur hafði fengið til ekta Hallottu f»orsteiiisdóttur og með

henni Silfrastaði, þá lét Ormur dæma sér, því hann þorði eigi

að ráðast á Jón sýslumann Marteinsson. Nú tóku þeir Eggert

lögmaður og Jón Marteinsson sig upp á móti Ormi, en Stað-

arhóIs-PálI veitti Ormi fulltingi. Eggert lögmaður kvað Orm

1) Aðrir segja 1 hndr. hnndraða.
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með rógmælum hafa komizt til lögmannsembættisins, en ókos-

inn af landsmönnuin, eptir fornri venju, tjáði dóm hans ónýtan

um téða íjórmennings meinbugi, þar konungur einn ætti yíir

sínum lögmannsdómum að dæma, og hann kvaðst hafa látið

sinn dóm ganga um fjórmennings skyldmenni eptir konungsins

réttarbót innsendri í landið ; Ormur kvað hana þá eigi komna

verið, þegar þau Þorleifur og Solveig hefðu sinn hjúskap bund-

ið, og börn þeirra hefðu verið boiin. I þessari og margri

annari miskh'ð gekk þeirra á millum, svo Ormur kom eigi

fram lögsögninni og stefndi því Eggerti lögmanni fyrir konung,

þar eð hann náði eigi heldur Barðastrandarsýslu, sem hann

átti að hafa í lugmanns kaup ; einnig stefndu þeir Ormur og

Páll Möðruvana-arfamálinu fram fyrir konung og lians ríkisráð

og Jóni Marteinssyni þar til viðlals og forsvars á hans haldi

á arfinum. Kggeit, sem var hniginn að aldri, fúr hvergi, en

gaf Juni Marteinssyni fullmakt, að gogna máium, að því er

þau hann áhrærðu. Jón Marteinsson var þá á léttasta aldri,

og tók Jón frá Svalbarða, er þá bjó á Vindheimum, fyrir svein

sinn, eii fyiir smásvein tók hann Tómas, launson (xríms I*or-

leifssonar, og fúr utan á Akureyrarskipi. Ormur og Páll fóru

og utan á Hjalteyri. Tiilkuðu hvorirtveggja mál sitt fyrir kon-

ungi; varö þá á sá samningur, að hálft fe porleifs skyldi falla

til hans fyrii barna. cn hálft til barna Þoileifs með Solveigu

llallsdóttur, og Möðruvellir skyhlu auk skipta faHa fil Helgu

Arailóttur, konu Sfaðarhols-Páls. Jón Marteinsson liafði gehð

lU'.fuðsmanninum til inálafylgis keðju ágæfa, er metin var fyrir

12 hndr., og hafði Marteinn sent Jóni hana. Árið 15G9

koinu þessir menn inn, ásamt fieirum höfðingjum. Voru þá

loks gjörð skipli á Bessastöðum 4. júh á Möðruvalla-arfi af

Christopher Walkendorph höfuðsmanni, Gísla biskupi Jonssyni,

Páli lögmanni Vigfússyni, Erasnuisi Villaðssyni, Níels Olafssyni

skiifara, Magnúsi Jónssyni (fiá Ögri) og Jóni Jónssyni (bróður

Magnúsar) samt Gísla Sveinssyni (frá Miðfelli). Voru Möðru-

vellir teknir af óskipfu til Sfaðarhúls-Páls, og síðan skipt

öðru í tvo helminga að fráfeknum löggjöfum; komu af jarða-

gózi í hvorn helming 5 hudr. hundraða Gl hndr. Urðii það

málslokin. Nú Idöguðu þeir Ormur og Páll upp á afgjald af

Möðruvalla-arfi í þau 9 ár, sem Jón Marteinsson hefði haft
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féð imdir liöndum; spenntii þeir afgjaldið mjög hátt, til 9

hndr. hundraða, en höfiiðsmaðurinn þaggaði það niður, svo

þeir fengu ekkert hjá Jóni. Nú mátti Jón sleppa Möðruvöll-

um við Pál og flytja þaðan ; undi hann því iHa, on hélt við

sýsluna um hríð, þó Benedikt Halldórsson léti ganga ílesta

dóma. Ovild var á millum Jóns sýslumanns og Orms lög-

manns, svo Jón klagaði Orm á alþingi fyrir það, að Ormur

hofði hlaupið inn í sitt embætti (líkast með d('>mi þeim, er

Ormur lét ganga á Spjaldhaga 1571). Pað lítur svo út sem

Jón Marteinsson haíi afstaðið við Benedikt Halldórsson hálfri

Vaðlasýslu 1569, en þá haíi og Jón fengið konuiigsjarða umboð

í Eyjaíirði, og þar með sé meint það léni, er hann hafi þá af

konungi fengið. Ekki er fullvíst, nær Jón Marteinsson sleppti

til fulls Vaðlaþingi, þó eg meiui, að það hafi verið árið 1573.

þá er stjúpbörn Jóns uxu upp, varð Jón að afhenda þeim fé

sitt. Sneiddist þá um auð Jóns sýslumanns, með því að hann

hafði eigi vol áhaldið, en lifað mjög ríkmannlega. Nálægt

þessum tíma, svo sem 1574, hefur Jóii sýslumaöur Marteinsson

flutt á Suðurland, og þar eptir tekið háifa Árnessýslu og Vest-

mannaeyja, sem þá fylgdust að, (en í*ormóður í Bræðratungu

Ásmundsson mun þá hafa haldið hana hálfa, til þess Gísli

í*órðarson viðtók) þó er það eigi fullvíst, því eigi finn eg dóma

Jóns fyr en 1591 í þessari sýslu, en 1575 lætur hann dóm ganga

að Lambey, um mannslagið, sem varð í Vestmannaeyjum;

sýnist því líklegt, að hann hafi þá haldið Vestraannaeyjasj^slu

út af fyrir sig, ef hin meiningin bregzt. 1591— 1592— 1593

finnast dómar hans í Arnessýslu, höfðu þó aðrir sysluna þessi

árin jafnframt honum, þar á er mín fyrri meining byggð. Eigi

hygg eg, að hann hafi haldið Kangárþing, þótt hann þingaði í

Lambey um áðurgreint vígsmál. 1592 seldi húsfrú Guðbjörg

Erlendsdóttir raeð samþykki Jóns Marteinssonar, bónda síns,

Hákoni í Nesi, dótturmanni sínum, Götu í Selvogi. 1595 var

Jón Marteinsson dæmdur skyldur að gjalda té Hólakirkju í Eyja-

firði, er þá tilheyrði börnum Einars Grímssonar; hefur Einar

þá dáinn verið. 1603 9. marz lét Jón dóm ganga að Vatns-

leysu iim þá, er skera niður annara manna pening. 1603 nefn-

ir Jón 6 menn í dóm á Stokkseyri á Eyrarbakka 17. maí, um
skyldu að fylgja líki til kirkju og um legkaup. Skömmu þar
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eptir mun Jón hafa dáið. Af þessu sést, að Jón liefur haldið

Árnesþing eigi allfá ár, en eg meina, að hann optast hafi ei

haft það útan hálft. Jón hefur verið höfðingi og yfirlætismað-

ur mikill, einkum meðan hann hafði undir höndum Möðruvalla-

auð hinn mikla; hann hefur og verið harðgjör, sem sjá má af

Möðruvalla raálum. Sagt er, að hann seinast hafi orðið félaus

og viljað selja konungi brennistein úr jörðu sinni til að kom-

ast úr skuldum, I^aö er ritað, að 1599 hafi gengið dómur um
skuldaheimtur af honum.

Beuedikt ríki Halldórssou.

Faöir: Síra Halldór prestur á Helgastöðum í Keykjadal, laun-

sonur Benedikts Grímssonar sýskimanns, Pálssonar

sýslumanns, Brandssonar lögmanns. Síra Halldór varð

prestur á Hálsi 1540, á Helgastöðum 1560, dó 1578.

jlJodir: J^órunn', er kölluð var hin ríka, Jónsdóttir. í'essi

I^órunn átti fyrst- laundóttur með Ara lögmanni, syni

Jöns biskups, sem hét Elín, þar eptir hélt við hana

síra Torfi í Saurbæ Jónsson, Finnbogasonar lögmanns;

þeirra dúttir Málmfríður, sem átti síra Björn Gíslason

officíalis. Björn officíalis Gíslason, bróðir Arna sýshi-

manns á Hlíðarenda, tók Möðruvailaklaustur eptir Jón

príor Finnbogason 1547 sem ráðsmaður Jóns biskups

Arasonar. 1551 veitti höfuðsmaöurinn honum það fyr-

ir 12 dali species hið fyrsta ár, annað árið 20 dali

species, þriðja árið 30 dali species, og úr því fyrir 60

dali species ; hélt hann því til þess um 1566, þá tök

síra Halldór það fyrir 100 dali species, og hélt hann

því í 4 ár, 1570^ Ormur lögmaður. 1571 tók það

Benedikt sýslumaður son síra Halldórs, 1605 tók það

1) Bróðir í*órunnar var síra Þorsteinn, faðir Olafs, föður síra

í*orsteins, föður Gunnlaugs.

2) Síra Jón Ólafsson segir, að fyrst hafi Þórunn átt barn

með síra Halldóri, síðan annaö með síra Torfa Jónssyni, og

síðast hafi hún átt hið þriðja með Ara lögmanni.

3) Orrai var veitt klaustrið af konungi 1569, en missti það

árið eptír eður 1570.



223

Óiaí'ur Jónsson. Seinast liélt Þórunn við síra Halldór;

þeirra böin:

1. Kristín átti Jón Magnússon' í Möðrufclli; þeiria

bör'n

:

a. Jón á Kjaliaksstöðum.

b. Jón annar.

2. Benedikt sýslumaður fyrnefndur'-. Áður hélt Hall-

dór prestur við Vigdísi f>orsteinsdóttur.

3. Jón faðir Halldórs föður Sesselju konu Guðbrandar

Einarssonar.

4. Guðrún átti I^órarinn Philippusson á Dálkstöðum;

son hennar: Philippus á Svínavatni.

Síra Halldór átti fyrir og um 1565 Helgu Illugadótt-

ur ; hún klagaði hann fyrir breytni hans við sig, og

meinti að það mundi valda, að hann héldi við Eagn-

heiði nokkra (sjá f>ingeyrarþing). Seinast giptist Hall-

dör prestur Katrínu, þeirra synir 2 Jónar.

Kuna : Valgerður Björnsdóttir^ f>orvaldssonar, Árnasonar, á

Æsustöðum. Pau Benedikt giptust 1557, en Valgerð-

ur dú á MöðruvöIIum 1614, hjá Ólafi dótturmanni

sínum.

Börn: A. Björn sýslumaður (sjá hér síðar).

B. Arnfríður átti Daða bónda á Skarði Bjarnason,

Oddsonar, Tómassonar, Oddsonar (sjá Dalasýslu).

C. Elín átti Þorleif í Búðardal Bjarnason, bróður Daða,

(sjá Dalasýslu).

D. Þörunn átti Ólaf klausturhaldara á Möðruvöllum,

son Jóns Kebba í Búðardal, þeirra börn

:

1. Halldór lögmaður (sjá Hegranesþing),

2. Þorvaldur átti Halldóru yngri Jdnsdóttur*;

1) Jón Magnússon var son Magnúsar Björnssonar á Reykjum

í Skagafirði.

2) Það virðist sem Benedikt ríki eigi hafi verið sammæðra
við önnur börn síra Halldórs.

3) Herdís, laundóttir Gísla Hákonarsonar, var móðir Valgerð-

ar og kona Björns. Björn átti Æsustaði.

4) Faðir Halldóru konu Þorvaldar var Jón Björnsson Jóns-
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þeirra börn

:

a. Jón'.

b. Benedikf'.

c. Björn^.

d. Daði^

e. Ólafur^.

f. Guðrún'^.

g. Pórunn''.

E. Þórunn yngri, kona Pórðar á Marðarnúpi |>orláks-

sonar. Þeirra son Hallgrímur lærði hér, fór svo utan

sonar biskups Arasonar, en Halldór lögmaður álti systur heun-

ar Halldóru eldri. f'orvaldur bjó í Auðbrekku, átti Laugaland

og íleiri jarðir, hanu varð ekki gamall, og dó á alþiugisferð

suður.

1) Jón bjó í Auðbrekku, átti Guðrúnu dóttur Pjeturs Arna-

sonar úr Hvammssveit og Margretar Halldórsdóttur.

2) Benedikt átti Ástríði dóttur síra Torfa í^orsteinssonar,

barnlaus.

3) Björn átti Guðrúnu Örnúlfsdóttur.

4) Daði átti Steinunni dóttur Pjeturs á Ballará Einarssouar.

5) Ólafur átli Guðrúnu Einarsdóttur frá Lækjamóti Rafns-

sonar.

6) Guðrún átti síra Stefán Ólafsson á Vallanesi.

7) pórunn átti síra Erlend Ólafsson á Melstað.

3. Sigfús hét launson Ólafs klausturhaldara Jónssonar,

hálfbróðir þeirra Halldórs lögmanns og Þorvaldar

;

hann átti fórunni dóttur síra Jóns í Miklagarði,

sonar Þörðar Tréfóts, er Tréfóts ætt er frá komin;

eg hefi séð í ættartölu Pórð Trefót kallaðan ábóta

son, og í annari son síra Péturs Pálssonar, og er

þetta án efa rétt ; bæði varð síra Pétur ábóti síðast,

og líka átti hann son, er I>órður hét, sem hann

ættleiddi með öðrum fleiri börnum sínum; og loks-

ins kemur þetta með öllu heim við tímann, er þeir

báðir lifðu á ; eitt af börnum Sigfúsar og í^órunnar

var Helga, er átti síra I^orlák í Glæsibæ Sigfússon.
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til lærdóms, kom inn aptur og dó tijótlega í bisk-

upsveizlu í Hviuiimi í Laxárdal.

Um Guðríði systur síra Halldórs Benediktssonar,

sjá IMngeyjarþing.

Benedikt hefur orðið umboðsmaður Jóns sýslumanns Mar-
teinssonar í Vaðlaþingi næst eptir Þorberg Bessason um 1568,

þá er Jón fór utan; sýnist og að hann um það leyti hati tekið

hálfa Vaðlasýslu, því 1509, á Spjaldhaga í Eyjafirði þriggja

hreppa þingi, voru í dóm nefndir af Benedikt bónda Halldórs-

syni, er þá hafði konungsins umboð í Vaðlaþingi, Porbergur

Bessason, Magniis Árnason, Hjálmar Sveinsson, Árni Jónsson,

lögrjettumenn, Sigurður í^orbergsson, Sigfús Björnsson um refs-

ingu óráðvandra stráka. 1571 veitti Jóhann Bucholt Benedikt

Halldórssyni, Möðruvallaklaustur, er Guðmundur Nikulásson á

Laxamýri í umboði Orms iögmanns Sturlusonar eptir skipun

höfuðsmanns í viðurvist 4 presta og 2 leikmanna þá afhentj

Benedikt. Þetta fram fór 13. júlí nefnt ár.

1571, 19. maí að Saurbæ í Eyjafirði, lét Benedikt Hall-

dórsson sýslumaður í Vöðluþingi dóm ganga um það, að kon-

ungur bauð að skipta öllu fé Þorleifs Grímssonar í 2 jafna parta,

skyldu fyrri konu börn haus taka annan helming, en seinni konu börn

hans hinn helminginn; voru téð helmingaskipti gjörð á Bessastöðum,

sem áður er sagt, 1569, en skipti milli seinni konu barna poiieifs voru

litlu þar eptir gjörð á Skriðu í Hörgárdal á þeim helmiugi arfsins,

er þeim til féll. Hafði þá í]iríki Sujólfssyni vegna Þuríðar I*or-

leifsdóttur konu sinnar skipzt Torfufell og Fremri-Villingadalur,

sem samarfar vildu átelja; dæmdu dómsmenn, að Eiríkur skyldi

halda téðum jörðum eptir þarum gjörðu skiptabréfi að Skriðu.

— 1574 á Spjaldhaga lætur Benedikt með Guðbrandi biskupi dóm
ganga um handsalaða trúlofun Porkels Steinssonar og Halldóru

í*órarinsdóttur. 1581 lét Benedikt ddm gánga (sjá Árb. 4. þátt

bls. 42). 1581, 18. október að Helgastöðum lét Vigfús Porsteins-

son sýslumaður í í^ingeyjarþingi 6 manna dóm ganga um um-
boð Halldórs prests Benediktssonar vanfærs og aldraðs manns,

að það skyldu hafa Jónar2synir hans, en vilji Benedikt bróðir

þeirra, eða aðrir nánustu frændur hrinda þeim frá arfi, sakir

hjónabands Halldórs prests og Katrínar, skylda þeir leiða 2

votta með svörðum eiðum innan mánaðar heima á Helgastöð-

15
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um, að heyrðum dómnum, að meinbugir milli Halldórs prests

og Katrínarhefðu veriðhaldnir sannir og svo stórir, að hindr-

uðu arftöku og skildgetningu þeirra Jóna; að þeim \dtnum

leiddum, dæmdu þeir lögarfa Halldórs prests þá, er sig leiddu

til þess að lögum, en leiddust engin vitni, dæmdu þeir Jónana

lögarfa föður síns og skylda hann fram að færa; en árið

eptir, 1582 30. apríl, á Helgastöðum dæmdi Vigfús Benedikt

Halldórssyni umboð föður síns, þvi Jónarnir hefðu ei fé fyrir

hann að leggja. 1593 á Spjaldhaga, föstudaginn næstan eptir

páskaviku, nefndi Benedikt menn í dóm, er dæmdu Jóni og

Magnúsi Björnssonum umboð í^órunnar á Grund. 1594 á

Spjaldhaga um gjafir pórunnar á Grund. 1595 gekk helminga-

dómur Guðbrandar biskups og Benedikts að Hrafnagili um
peninga Grundarkirkju, eptir bréfi síra Sigurðar, er Jón Björns-

son skyldi útheimta. 1595 lét Benedikt dóm ganga á Skriðu

(Arb. 4. þátt bls. 79). Sama ár, mánudaginn næstan eptir Kross-

messu, tekur Guðmundur lUugason eptir skipun húsbónda síns

Björns Benediktssonar eið af Guðrúnu Arnadóttur Gíslasonar,

og sór hún fyrir alla menu, nema Jón sýslumann Björnsson á

Grund bónda sinn. Undir eins tekur hann eið af Kristínu,

ddttur Guðrúnar og Jóns sýslumanns, sór hún fyrir alla menn

nema Björn son Magnúsar Björnssonar, þau voru svo skyld að

saknæmt þótti ; en fengu uppgjöf. Faðir nefnds Björns í Ból-

staðarhlíð, Magnús, var bróðir Jóns sýslumanns að Grund,

föður Kristínar (Kristín átti seinna Daða Árnason). Guðmund-

ur lUugason var stundum þar eptir umboðsmaður. 1596

13. maí (sjá Árb. 4. þátt bls. 80) og enn 1595 um höfuðhögg

0. s. frv. (Arb. 4. bls. 80). 1596 í annari viku föstu hefur

Benedikt skrifað dótturmanni sínum Daða á Skarði á Skarðs-

strönd; sést af því bréfi, að Benedikt hefur árlega orðið að

gjalda eptir léni sín 3 stórhundruð ríkisdaU. Benedikt sýslu-

maður tók Björn son sinn fyrir umboðsmann nálægt 1590 eða

fyr. Benedikt hélt og stúrmannlega brúðkaup Björns sonar

síns og Elínar Pálsdóttur 1586 á MöðruvöUum. Björn á

Skarðsá getur þess, að harða árið 1601 hafi Benedikt riðið til

þings suður Holtavörðuheiði vegna ófærðar, var hann þá og

mjög hniginn að aldri; í þeirri þingferð meinast að hann hafi

frá sagt sér Vaðlaþing og útvegað Birni sym sínum veitingu
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fyrir því. Benedikt hafði léni mikil og var hinn fyrsti í Vaðla-

þingi, sem undir eins hafði sýslu og klaustur. Hann var Qár-

gæzlumaður og gjörðist auðugur mjög, hélt Möðruvallaklaustur

35 ár og Vaðlaþing nærfellt eins lengi. Hann dó á Möðruvalla-

klaustri, eptir því sem Björn á Skarðsá ritar, árið 1605, en Finnur

biskup tjáir hannhafadáið 1608 ; en hið fyrra meina eg réttara.

Benedikt var meðalmaður vexti og meðalfríður sýnum ; hann

kallar sig sjálfur í ritum sínum bónda (að vitni Jóns sýslu-

manns Jakobssonar). Hann var stórættaður, skynsamur, lögvit-

ur, réttdæmur, siðavandur, og einhver hinn mesti hamingjumað-

ur. Mikið fé erfði hann eptir föður sinn og móður, hvað hann

jók stórum með forsjálni, aðgæzlu og jafnlyndi, sem og skyn-

samlegri sparsemi. Hann var stjörnsamur í sýslu sinni og

hafði góðan þokka yfir- og undirmanna sinna, er bæði virtu

hann og elskuðu.

Erlendur |>orvaldsson eða J>orvarðsson.

Oglöggt veit eg, hverra manna hann hefur verið, en hafi

það verið Erlendur Þorvarðsson á Suðurreykjum,erætt hansþessi:

Fabiv: forvarður á Suðurreykjum son í'órólfs, er nefnist

prestur, Eyjólfssonar á Hjalla Jónssonar.

Módir: Vilborg dóttir Gísla biskups Jónssonar.

Kona fyrri'. Katrín dóttir síra Einars pórðarsonar og Guð-

rúnar Marteinsddttur biskups.

Börn: A. Þórður á Suðurreykjum.

B. f^orvarður á Hvítanesi.

C. Einar í Kjalardal.

D. Ólöf.

E. Vilborg.

F. Guðrún.

G. Arnbjörg.

Kona seinni',

B'órn : H. Helga.

I. Guðrún.

K. Magnús.

L. Guðný.

í dómabók einni hef eg fundið svoleiðis: 1590 föstudaginn

fyrir Dýradag um vorið að Lönguhlíð voru nefndir 3 lögréttu-

15*
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menn í dóm o. s. frv. af heiðarlegum manni Erlendi J>orvalds-

syni (aðrir Porvarössyni), er þá liafði konungssýslu í Vaöla-

þingi, um lieimsókn Bjarna Arngrímssonar til Hóla í Yxnadal,

og þar bundið Odd Sigurðsson með reipi, kúgað af honum pen-

inga, og gjipið þar annað góz o. s. frv.^ Hafi téður Erlendur

verið annað en umboðsmaður Benedikts, hefur hann annaðhvort

eigi haft utan hálfa sýsluna eða verið þar mjög stuttan tíma

sýslumaður.

Björn Benediktssou.

Fndir: Benedikt ríki sýslumaður (sjá hér að framan).

Módir: Valgerður Björnsdóttir.

Konn : Eh'n dóttir Staðarhóls-Páls og Helgu Aradóttur lög-

manns; þau giptust á Möðruvöllum í Hörgárdal, sunnu-

daginn næstan eptir tveggja postula messu 158G, gaf

þá Benedikt bóndi syni sínum Birni jarðirnar: Krist-

nes 100hndr.,Kropp40hndr., Hjálmstaði30hndr., Klúkur

12 hndr., Hól í Kræklingahlíð 20 hndr., Eyrarland 20

hndr., Vatnsenda 20 hndr. (til samans 2 hndr. hund-

raða og 2 hndi.), þar með 80 kúgildi og 40 hndr. í

smjörum, en sjálfur átti Björn þá 1 hndr. hundraða,

svo hans fé var 4 hndr. hundraða. Þar á móti gáfu

þau Páll Jónsson og Helga dóttur sinni Elínu hálfa

Möðruvelli í Eyjafirði fyrir 1 hndr. hundraða, og

Keykhóla með því kirkjunni fylgir fyrir 1 hndr. hund-

1) Eg á tvær dómabækur, er dómur þessi stendur í; sýslu-

maður sá, er útnefndi dómsmennina, nefnist í annari þeirra Por-

varður Erlendsson, en í hinni, sem er óáreiðanlegri, Þorvaldur

Erlendsson, en ártalið er í báðum 1590; en það getur varla

verið öðruvísi, en að ártalið sé misskrifað og eigi að vera

1490, og að f*orvarður lögmaður Erlendsson, er um þær

mundir sat á Möðruvöllum í Eyjaíirði, hafi þá haft sýslu í

Vaðlaþingi; þrír af dómsmönnunum voru og Steinn Brandsson,

Sturla Magnússon og Höskuldur Árnason, er allir voru uppi

1490, og hafi hann þar þá látið dóm ganga. Bogi sýnir og hér

að framan, að í^orvarður hafi verið valdsmaður í Vaðlaþingi 1489-
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raða. í*essa gjðf iim Reykhóla dæmdu lögmenn Jón

Jónsson og póiðiir Guðmundsson á alþingi 1. júlí

1588 mynduga að vera og eins kaupmálabréf þeirra

Björnsog Elínar. Elín dó 1638, 67 ára.

Börn : A. ]\Iagniis sýslumaður í Vaðlaþingi 1618, og seinna

lögmaður N. og V. (sjá hér síðar).

B. Sigríður átti Pál Guðbrandsson sýslumann í Húna-

þingi, þau giptust 1605, hiin dó á Márstöðum 1633

(sjá Húnavatnsþing).

('. Guðrún húsfrú Gísla biskups Oddssonar í Skálholti,

sem þá gjörðist prestur að Holti undir Eyjafjöllum.

Hún giptist á Munkaþverá 1622, en dó af barns-

burði í Skálholti 1633, barnlaus.'

Björn fór utan úngur, var í þjónustu hjá Arild Hvitfeld

og svo um hríð umboðsmaður á Bessastöðum, þar eptir

umboðsmaður hjá föður sínum eptir 1580. 1592 skipaði höf-

uðsmaðurinn Hinrik Krag Birni að semja misklið milhim

Guðbrandar biskups og Jóns Ólafssonar í Dal, og afgjöra með

ddmi, ef eigi tækist öðruvísi; útnefndi því Björn í dóm, að

Ökrum, Ísleif þorbergsson, Ara Guðmundsson o. s. frv.; mætti

eigi Jdn Ólafsson, en hafði þd af höfuðsmanni dskað þings.

1596, laugardaginn næstan eptir Bartholomæimessu að Spjald-

haga, lét Björn Benediktsson í umboði föður síns ddm ganga

um umboð Björns nokkurs Jdnssonar. Sama ár og á samastað

lét Björn í umboði föður síns ddm ganga um peninga kirkj-

unnar á Hdlum í Eyjaíirði. 1597 lætur hann ddm ganga um
lambarekstur til afrettar og um Qallgöngur, o. fl., og 1599 á

Spjaklhaga um illyrðin »sveitarskömm» og «hvolpaþjdf», dæmd-

ist fyira orðið hálfrettisorð og hið síðara fullréttisorð. 1600 4.

ágúst kaupir hann jörðina Steindyr í Höfðahveríi 13 hndr. fyrir

20 bndr., þar af voru 11 hndr. og 40 ál. lúkt í nautum og

geldum sauðum, þar til 12 vættir smjörs, og 3 vættir íiska,

brétið skrifað á Stdrhamri í Eyjafirði s. á. 24. ndvember, vottar

Bjarni prestur Óhifsson, Hálfdán Þorgeirsson, Guðmundur 111-

ugason, (þetta eptir kálfskinnsbréfi). Harðindisárið 1601, er

,
i

1) D. Björn, var fæddur vitlítill og var vaktaður alla æfi,

korast vfir fertuot.
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Benedikt sýslumaður reið Holtavörðuheiði til alþingis, varð

Björn virkilegur konungs umboðsmaður í Vaðlaþingi, og þá var

lionum veitt Munkaþverárklaustur af hinum gamla höfuðsmanni

Jóhanni Bucholt; gjörði Bucholt það að bón Benedikts sýslu-

manns (sjá þar um rit Jóns sýslumanns Magnússonar). 1601

lét hann ómaga dóm ganga að Spjaldhaga. 1603 lætur Björn

með 6 mönnum dóm ganga um 3 hndr. í Brekku. 1604, 15.

júní að Lönguhlíð í Hörgárdal, lætur Björn sýslumaður dóm

ganga um kú, er Olaf Jönsson og Jón f»órðarson ágreindi,

hvors væri; dæmdist Jóni kyrin. Sama ár lætur Ólafur Jóns-

son, umboðsmaður Björns, dúm ganga að Grund í Svarfaðardal

um borgun á lánshesti. 1605 helmingadóm að Spjaldhaga

(Árb. 4. þ. bls. 103). 1607 lét Björn sýslumaður dóm ganga

um Ás í Glæsibæjarhreppi. 1609 gekk helmingadómur

Guðbrands biskups og Björns sýslumanns um Lögmannshh'ðar

kirkju; sama ár lét Björn sýslumaður ganga dóm um A í

Kræklingahlíð, sem Guðbrandur biskup upp á khigaði kirkjunn-

ar vegna. Dæmdist Jón (fyr syslumaður) Yigfússon og

systir hans f>orbjörg skyldug að hafa umboðsmann innan jQórð-

ungs, þar er jörðin lá í Norðlendingafjórðungi. 1615, 25.

september, lætur hann dóm ganga að Spjaldhaga um 7 kúgikli,

er Guðmundur Illugason átti að heimta af porláki Erlendssyni,

er þau hafði óaflient eptirskilið á Öngulstöðum; dæmdist Þor-

lákur skyldur að svara til kúgildanna. Marga fleiri dóma lét

Björn ganga, meðan hann helt Vaðlaþing, sem hér er óþarft

að telja. 1617, 21. ágúst, dó Björn sýslumaður á Múnkaþverá;

hann var höfðingi mikill sem faðir hans, vel að sér um flesta

hluti, lögvitur og var í lögmanns kjörum ásamt Jóni eldra og

Ara Magnús sonum, sem og Jóni Sigurðssyni 1606, þá er Þórð-

ur Guðmundsson lét af lögsögn. Björn var maður lítilátur,

stilltur, og vel auðugur. Hann seldi Ara sýslumanni Magnús-

syni Reykhóla 1601 fyrir 1 hndr. hundraða í jörðum, sem voru

bændaeignir norðanlands; var Björn aðgætinn með fé sitt

og auðgaðist, hafði hanu og erft stórfé eptir foreldra sína. Eigi

varð hann maður gamall, en hófsmaður um flest var hann

kallaður og með helztu sýalsumönnum metinn, hvorki var

hann sundurgjörðar- eða starfsmaður mikil].
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Mngnús Björiissoii.

Fabir. Björn sýslumaður Benediktsson, sjá hér að framan.

Móöir. Elín dóttir Staðarlióls-Páls.

Konu: Guðrún Gísladóttir lög'manns I*órðarsonar lögmanns

Guðmundssonar; móðir hcnnar var Ingibjörg, ddttir

Arna sýslumanns á Hh'ðarenda Gíslasonar. Guðrún

dó 1671 á Eyrarlandi, en var jarðsett á Möðruvölhim.

Bnrn: er til aldurs komu, voru þessi:

A. Gísh sýslumaður (sjá Múlasýshi og Rangárþing);

hann var fæddur 1621.

B. Helga giptist á Möðruvöllum, haustið 1639, Hákoni

sýslumanni í Árness- og Rangárþingi.

C. Björn Munkaþverár, klausturhaldari og sýslumaður

í Húnavatns- og Vaðlaþingi.

D. Solveig, fædd 1631, giptist á Munkaþverá 1647

Þorkeli sýslumanni í pverár- og Húnavatnsþingi,

hún varð ekkja 1662 og fór þá til Hóla í Eyjaíirði,

en dó 1710 í Haga hjá Ara syni sínum.

E. Jórunn giptist 1641 Jóni sýshimanni á Ströndum

Magnússyni, Arasonar sjá Strandasýslu.

Magnús fór utan innan tvítugs til lærdómsiðkana, og

dvaldi þar nokkur ár, en er hann kom inn, gjörðist hann um-

boðsmaður föður síns, og var framkvæmdarmaður mikilL Fyrir

Vaðlaþingi og Múnkaþverárklaustri stóð hann, þá er faðir

hans dó 1617, og fékk 1618 veitingu fyrir hvorutveggja, og

hélt hann klaustrinu, meðan hann lifði, en sýslunni sleppti hann

1639. 1619 gekk helmingadómur hans (Árb. 5. þ. bls. 6).

1620 var hann ásamt Ara Magnússyni, Jóni Magnússyni, bróð-

ur Ara, og Halldóri Olafssyni í lögmannskjörum, þegar hlut-

fallið kom yfir Halldór. Sama ár lætur Magnús ganga dóm

að Spjaldhaga með 6 mönnum ura tilkall síra Porbergs Ás-

mundssonar til jarðarinnar Jökuls í Eyjafirði; var því til lög-

manns frávísað, þar framlögð var handskript vottalaus og utan

innsiglis. í*etta ár 1620 á alþingi sór Magnús sinn hoUustu-

eið Kristjáni 4. ásamt fleirum sýshmiönnum fyrir höfuðsmanni

Holgeiri Eosenkranz. 1620 lét Magnús Björnsson dóm ganga

um jörðina Jökul. í^ptir konungs skipun fóru þetta ár utan

upp á taxtann Jón ekhi Mugiiússon, í>orsteinn Magnússon í
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Pykkvabæ, Hinrik Gíslason á Hólmi og Daði Árnason sýslu-

maður; dó Daði í þeirri ferð utanlands. Magnús sýslumaður

Björnsson kom því til leiðar við Halldór lögmann Ólafsson, að

Jóni eldra Magnússyni var afalmúga til dæmdur á Spjaldbaga

1621 feiðakostnaður (sjá Árb. 5. þ. bls. 14.— 15.). — 1625, 2.júlí,

lét Magnús ddm ganga að Saurbæ í Eyjaíirði um framfæri

Hallóttu Jónsdóttur, dæmdist liún á framfæri þeirra Benedikts-

dætra, Elínar, Arnfríðar og Pórunnar. Sama ár gekk hinn

fyrsti galdramanns dómur yfir Jóni Eögnvaldssyni (Arb. 5. þ.

bls. 27—28). 1627 lét Magnús syslumaður dóm ganga að Saur-

bæ um sauðaþjófnaðar orðáJóni Guðraundssyni og Gísla. 1635

lét sýslumaður Magnús hengja þjóf í Eyjafirði. í^að ár áttu

þeir Hallur harði og Jdn ísleifsson í máli út af Fagraskdgi,

því var stefnt til alþingis. 1637 stóð yfir mál Magnúsar sj'slu-

manns og Kolbeins (Árb. 5. þ. bls. 83). Þetta ár var aftekinn

Guðmundur Jdnsson, (annáll Björns á Skarðsá við 1637) á

Spjaldhaga, þar var við Jens Söfrensson. Mörg önnur voru

ddmara verk Magnúsar sýsluraanns. Hann er fyrstur talinn

meðal ddmsmanna á alþingi 1637 og 1638. 1639 var Magnús

tekinn fyrir lögraann N. og V. eptir Hallddr lögmann, réði

höfuðsmaður Pros Mundt því mest, vildu sumir heldur taka

Guðmund sýslumann Hákonarson á Pingeyrum, því hann var

margra hugljúfi. 1639 tdk Magnús lögmaður Hall Bjarnason í

Möðrufelli fyrir umboðsmann sinn við sýslumanns verk, en árið

eptir útvegaði Magnús lögmaður Birni Pálssyni, fdstursyni sín-

um, sýsluna. 1640 var á alþingi upplesið konungsbréf fyrir lög-

raanns erabætti Magnúsar Björnssonar, dagsett 12. ndvember

1639. 1648 reið Magnús lögmaður af alþingi til Bessastaða

og síðan í Skálholt með umboðsmanni Jens Söfrenssyni með

fleiri valdamönnum eptir skipun höfiiðsmannsins, til að semja

milhim Brynjdlfs biskups og erfingja Gísla biskups Oddssonar

um peninga Skálholtskirkju og útsvar staðarins. Af brenni-

steini var gnægð á íslandi, keyptu hann útlendir kaupmenn

opt raeð gdðu verði, einkura Haniborgarmenn, því bauð kon-

ungur 1561, að brennisteinn mætti eigi svoleiðis útflytjast, var

þar eptir brennisteinsverkið leigt til Stepanum Lassium o. s.

frv., og 1598 var Akureyrarhöfn burt leigð raeð 100 jdakiras-

dölum, er borgast átti með brennisteini cða peningum. 1647
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tóku þeir Magnús lögmaður Björnsson og Gísli son hans til

leigu, brennistoinsverkið á íslandi fyrir 100 rd. árlegt afgjald.

1652, þá er settur var spítali í Möðrufelli, gaf Magnús lög-

maður þangað 3 Imdr. því til styrktar. 1661 var Magnús lög-

maður þrotinn að lieilsu og reið eigi það ár til þings, gegndi

Árni lögmaður þar þá öllum málum. Arið eptir 1662 sagði

]\Iagnús af sér lögraannsembætti og dó sama ;ir á Munkaþverá,

6. desember, og er grafinn á IMöðruvöllum í Eyjafirði. Magnús

hélt Múnkaþverárklaustur 45 ár, en Vaðlasýslu frá því, er

hann fékk sér hana veitta, til þess, er hann sleppti henni, 21

ár, að því ótöldu, sem hann var umboðsmaður föðiir sins;

lögmaður var Magnús í 23 ár. Magnús var einliver hinn

mesti höfðingi, skrautmenni mikið, skáld gott, og vel að sér

gjör ura flest, hann tók marga unga menn til menningar, urðu

flestir að raönnum. er hjá lionum uppóhist. Magnús þótti

harður og keppinn maður, ef í þrætur kom. Fjárgæzlumaður

var hann raikill og hinn auðugasti maður, hans lausafé, auk

þess sera Guðrún húsfrú hans til sín tók, var alls upp á 12

hndr. hundraða 65 hndr. En af jarðagózi skiptust Gísla syni

hans 4 hndr. hundraða 85 hndr., Birni 4 hndr. hundr. og 71

hndr., Helgu 2 hndr., hundraða og 30 hndr., Jórunni 2 hndr.

hundraðaog30 hndr., Solveigu 2 hndr. hundraða og 30 hndr., hús-

frú Guðrúnar tilgjöf 68 hndr. Var þvi alls hans jarðagóz 16

hndi-. hundraða og 74 hndr. fyrir utan erfðafé Guðrúnar.

Hallur BJai'nasoii.

F/tðJr: Bjarni, höfðingsraaður í Skriðu í Hörgárdal, sonur Páls

sýsluraanns Grírassonar (sjá Húnavatnsjiing).

Móólr: Halldóra Björnsdóttir.'

Koua ffirri: Herdís Jónsdóttir Arnfinnssonar.-

Börn: A. Síra Bjarni á Grund í Eyjafirði, átti Sigríði ÓhTfs-

dóttur frá Núpufelli; börn:

1) Halldóra var dóttir síra Björns á Melstað Jónssonar bisk-

ups Arasonar.

2) Jón Arnfinnsson, faðir Herdísar, bjó í Bjarnastaðahh'ð;

Avnfinnur faðir Jóns vav Guðmundsson Oddssonar Arnfinnson-

ar svshimanns Jónssonar, er að framan hefur verið getið.
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1. Jónátti Ingibjörgu Oddsdóttur frá Flatey norð-

ur, barnlaus, svo f>órunni Jónasdóttur frá Lóni,

börn

:

a. Ingibjörg.

b. Margrét.

c. í*órunn.*

d. Pétur.

2. Egill átti Signýju Guðnadóttur frá Dvergastöð-

um ; börn

:

a. Árni lögréttumaður, sem átti í*uríði Hálf-

dánsdóttur og börn.^

b. Pórunn.

c. Sigríður.

3. Guðrún átti síra Þorstein Þórarinsson í Miðdala-

þingura ; börn

:

a. pórður.

b. Páll á Skeljabrekku, giptist og átti börn.

4. Herdís átti porvald Gunnlaugsson í Hrísey, og

var hans þriðja kona, þau áttu börn.

5. I>uríður Bjarnadóttir átti Sigurð son Hrólfs

sýslumanns (sjá Pingeyjarþing).

B. Teitur gullsmiður á Saxhóli, drukknaði 1689, hann

átti Ragnhildi Vigfúsdóttur prests á Setbergi 111-

ugasonar ; börn

:

1.
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3. Elísabet átti Þorlák í Efrilá Gislason, börn:

a. Gísli.

b. fóriinn.

- c. Eagnhiklur.

4. Hallur drukknaði við Hellna.

5. Helga.

6. Bergljót.'

C. Páll; eptir hér í landi afstaðinn skólalærdóm fór

Páll utan til frekari lærdómsiðkana og gjörðist

þar heyrari við latínuskóla, hann sneri Lilju á

latínsk vers. í*ar eptir varð hann bókavörður í

Hringstað fyrir Sefelds bókasafni, en árið 1659 þá

er Carl Gustav að óvörum tók undir sig mikinn

hluta Danmerkur, tók hann nefnt bókasafn og gaf

burt, hafði þá Páll ekkert embætti, er hann gæti

lifað við, en svo vildi til, að presturinn í Harestað

dó, er Páll þegar frétti, kom hann sér þá fyrir

Carl konung, og er mælt, að hann hafi ávarpað

hann þessum orðum : valeat rex Daniæ, salve tu

rex Sveciæ! og með hið sama sagt honum frá á-

standi sínu djarfmannlega en þó siðsamlega, sem

og að Harastaðar prestur hefði næstu nótt dáið,

og bað Carl konung að veita sér það prestakall,

I*á er konungur hafði komizt eptir, að þessi sögn

hans væri sönn, veitti hann honum nefnt presta-

kall, og lét herbiskup sinn Kling vígja hann.

Seinna fékk hann þar upp á staðfestingu Friðriks

3. Danakonungs.

D. Jón silfursmiður dó utanlands. Launson hans Kafn

sigldi.

E. Guðmundur tinsmiður, dó og erlendis.

F. Halldóra eldri átti Þorstein Guðmundsson frá

Grenjaðarstað; börn:

1. Guðmundur á Granastöðum í Kinn.

2. Kristín átti síra Ólaf Jónsson á Stað í Kinn; barnL

1) 7. Páll var enn sonur Teits gulLsmiðs, hann var conrect-

or í Skálholti, dó utanlands.
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G. Guðnin átti sira Odd Bjarnason á Stað í Kinn;

börn

:

1. síra Gísli í Grímsey.

2. Hallur'.

Kona .spinnl: Guðrún Hallsdóttur frá Höfða, börn

:

H. Bergljót átti síra Magnús í Nesi Benediktsson,

þeirra dætur dóu 1707.

I. Halldór, lögréttumaður í Núpufelli, átti Sigríði

Guðmundsdóttur; þeirra börn:

1. Sigríöur átti Jón Björnsson Peturssonar, Jjeirra

dóttir Herdís.

2. Guðrún átti Jón smið Jónsson-, þeirra börn:

a. Jón^.

b. PálP.

1) 3. Guðlaug var enn dóttir Guðrúnar og síra Odds, henn-

ar maður hét Björn, hans faðir Björn Kolbeinsson; sonur Guð-
laugar og Björns var Gríraur faðir síra Einars á Hnapp-
stöðiim í Stíílu.

2) Jón þessi maður Guðrúnar bjó á Melum í Svarfaðardal,

og var son Jóns Oddssonar sterka Bjarnasonar Smíða-Sturlusonar

(sjá í>ingeyjarþing).

3) Jón þessi bjó á Tungu í Fljótum og var smiður mikill,

hann átti Ingiríði Eiríksdóttur frá Stótubrekku, meðal barna

þeirra voru

:

a. Helga, er átti Jón í^orláksson Benediktssonar af ætt

Guðbrandar biskups, þeirra son var síra Porlákur í

Húsavík.

b. Guðrún kona síra Péturs Björnssonará Tjörn á Vatns-

nesi, sjá Tímarit mitt 1. B. bls. 14.

c. síra Sveinn á Hnappstöðum, hans son Torfi á Khik-

um mjög margfróður maður, barnlaus.

d. Guðrún önnur átti Ara á Mói, þeirra dóttir Guð-

rún, móðir Ókfar fyrri konu Níelsar kaupmanns Hav-

steins, brúður Péturs amtmanns Havsteins.

4) Páll bjó á Brattavöllum, hans son síra Halldór á Hnapp-

stöðum, hans dóttir Guðríður, frú Sigurðar biskups Stefánsson-

ar, er var seinasti biskup á Hólum.

1
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c. Bessi'.

d. Pétm-'-.

e. Helga.

f. Gunnvör.

g. Ingibjörg.

K. Halldóra yngri átti Guðmund Guðmundsson, börn:

1. Guðmundur átti Þórunni l^orvaldsdóttur, börn:

a. Guðmundur í Kaupangi.

b. í*orvaldur.

c. Halldór.

d. ráll.

e. íSigríður.

f. Guðrún. f>au dúu öll börn, nema Guð-

mundur.

2. Páll, 3. Jón; dóu báðir i stórubólu 1707.

L. Ragnhildur áttiHjalta Björnsson Pálssonar í Teigi,

börn:

1. Bessi átti Þuríði systur Jóns sýslumanns í Grenivík.

2. Pétur átti Margréti Hlugadóttur frá Urðum, meðal barna

þeirra voru.

a. Jón Pétursson læknir í Norðlendingafjórðungi, hann bjó í

Viðvík, en dó haustið 1801 í Eeykholti á suðurleið til

konferentsráðs Magnúsar Stephensens, er sent hafði til

hans til að lækna sig. Jón var fæddur 1733. Launson

hans hét

:

IX. Jón, hans börn meðal annara lleiri.

1. Jóhannes í Hofstaðaseli, mcrkisbóndi.

2. Guðmundur faðir Jóhannesar sýslumanns, sjá Stranda-

sýslu.

b. Pétur Pétursson á Skeiði í Svarfaðardal, hans börn

voru þau

:

1. Pétur á Tyrfingsstöðum, og

2. Guðrún, er átti Einar umboðsmann Guðmundsson á

Hraunum í Fljótum, þeirra synir voru þeir

:

a. Baldvin, Cand. júris, dó í Kaupmannahöfn.

3. Guðmundur, faðirEinarsá Hraunum alþingismanns.
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1. Steinunn átti Jón Jónsson á Glerá, aðiir Þrúgsá,

börn:

a. Guðrún.

b. Halldóra.

c. Sigríður.

d. Ingibjörg.

e. Jón.

f. Arnbjörg,

g. Kagnhildur.

2. Guðrún, seinni kona fórðar Magnússonar á

Felli í Kinn ; börn:

a. Hjalti.

b. Magnús.

c. Helgi.

d. Helga.

e. Bergljót.

M. Björn lögréttumaður á Hvassafelli átti fyr Guð-

rúnu Björnsdóttur; börn

:

1. Björn lögréttumaður átti Sigríði Olafsdóttur

Gottskálkssonar, þeirra börn

:

a. Olafur lögréttumaður átti Steinunni Mar-

teinsdóttur prentara'.

b. Guðrún átti I^orstein á Anastöðum Einars-

son, börn:

a. Jón.

^. Guðný.

2. Guðrún.

Síðan átti Björn Hallsson Þóreyu Grímsdóttur

frá Lundi í Fnjóskadal, þeirra börn:

3. Guðný átti síra I*orlák í Miklagarði Grímsson

:

a. Hallur.

b. Skúli.

1) Launson Olafs hét Jón, hans son f^órarinn í Hafnarfirði,

er átti Katrínu dóttur síra Ólafs Jónssonar á Kvíabekk, þeirra

son Jakob, er var seinni maður Hildar dóttur síra Jóns Jóns-

sonar á Grenjaðarstað, þeirra son Eðvald, er læknir var á Ak-

ureyri og nú er í Kaupmannahöfn.

é
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c. Giiðrún,

d. Guðbrandur.

e. Grímur.

4. J>orey átti Guðmund lögréttumann í Hleiðar-

garði Olafsson, þeirra börn :

a. Björg átti Hallgrím Hallgrímsson.

b. Ingibjörg.

c. Sigríður.

d. Grímur.

e. Síra Jön á Þóroddstað'.

N. Magnúb á Gilsbakka í Eyjafirði, er átti í Tindala-

málinu, átti Guðrúnu Einarsdóttur, börn:

1. Hallgrímur, 2. Magnús, og fleiri.

0. Herdís giptist eigi.

Hallur bjó lengi í Möðruíelli og var kallaður Harði-Hall-

ur, segja menn, að það væri sann-nefni; bann var og lögréttu-

maður, svaðamenni var hann, en duglegur og skarpvitur. |>á

er Magnús Björnsson varð lögmaður, setti hann Hall fyrir um-
boðsmann sinn um rúman missiristíma. 1639 16.júlí lét Hallur

ganga dóm að Spjaldhaga með 6 mönnum um ósið í klæða-

burði. Fleiri dóma lét Hallur þá ganga, og voru nokkrir menn
líflátnir eptir þeim, þar á meðal kona nokkur, honum skyld,

sem átti barn í meinum, og hrapaði Hallur að lífláti hennar,

áður en hún var heil orðin, því kveður Ásmundur í Hervar-

arrímum

:

"Stendur innlendum virðum ver,

að vinna á kvinnu skyldri sér,

einkum krenking ef hún ber,

áður og þjáð í súta hver».

"Gírugan íring blóðs með bann,

ber að varast sérhvern mann.

1) Síra Jón Guðmundsson á jÞóroddstað var hálfbróðir þess-

ara systkina, og samfeðra þeim, en móðir hans hét Halldóra

Brandsdóttir, síra Jón var tvígiptur og hét seinni kona hans

Guðrún Ingimundardóttir, þeirra son var fyrnefndur síra Olafur

á Kvíabekk.
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þó vetur létist vera hann,

vamma gamall sýslumann".

[jctta ár 1635 var Hallur hniginu að aldri, en ætíð iUa

þokkaður vegna harðlyndis síns. Hann var maður vel við efni,

en úr þeim varð lítið vegna barnafjölda hans. Magnúsi lög-

manni þótti hann um of eptirgangssamur og harður um sak-

ferli, veik honum því frá lögsögn, en setti aptur Björn Pálsson

fósturson sinn og útvegaði honum 1640 Dalaþing. Nokkrum

árum þar eptir dó Hállur, við útför hans var staddur Magnús

lögmaður, er þá sagt, að hann hati ölvaður kveðið til ekkju

hans vísu þessa:

"Kroppurinn leggst í kistu af tré,

kann ei lengur bramla,

en hvar ætlarðu að sálin sé,

seiraa þöllin gamla".

Sagt er, að Hallur haíi engum orðið harmdauður. Hann var

á alþingi sem Vaðlasyslumaður 1640, en 1641 var hann frá

sýslu, það ár dæmdi Björn sýslumaður Pálsson Hall í bætur

fyrir drykkjuyrði gefin Benedikt sýslumanni Halldórssyni.

Ólafur Jóussou.

Faðir. Síra Jún í Laufási son Sigurðar' príors og klaust-

urhaldara á MöðruvöUum.

Módir: Halidóra Þorbergsdóttir'- sýslumanns.

Kotia fijrri: í>uríður Bjarnadóttir, barnlaus.

Kona seÍ7ini: Halldóra eldri, dóttir Arna á Grýtubakka,

Magnússonar Arnasonar, Péturssonar, Loptsonar Orm-

sonar.

Börn: A. Jón átti Guðrúnu dóttur síra Sigurðar í Saurbæ

Einarssonar, þeirra börn

:

1. Ólafur.

2. Arni.

3. Halldóra.

1) Þetta hefur raisskrifazt og á að vera síra Jón í Laufási,

3on Sigurðar Jónssonar príors á MöðruvöUum Finnbogasonar

lögmanns, (sjá Þingeyjarþingj.

2) Faðir Halldóru var Þorbergur sýslumaður^ Bessason.
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4. Sigríður.

B. Sigríður atti síra Jón Möðruvalla prest Guð-
mundssoii, bjuggu á Rúgstöðum, þeirra börn:

1. - Jón Itugmann, sagnaritari í Svíaríki, dó þar.

2. Halldóra.

3. Guðmundur.

4. Jdn'.

C. Halldóra^ átti Gunnlaug lögrétturaann í Miklagarði

Egilsson, þeirra börn:

1. síra Jón.

2. Ólafur.

3. Jón lögréttumaður.

D. Jón yngri^ í Gilhaga átti Porbjörgu Ólafsdóttur,

börn

:

1. Ólafur.

2. Halldóra eldri.

3. Halldóra yngri.

E. Þuríður átti síra Jón Egilsson á VöUum; börn:

1. síra Árni.

2. Solveig.

F. Sigríður yngri átti síra Bjarna Hallsson; börn:

1. Jón.

2. Egill.

3. Guðrún.

4. Herdís.

Olafur bjó í Núpufelli, skýr maður og stundum umboðs-
maður Magnúsar lögmanns Björnssonar. Hann lét meðal ann-

ars dóm ganga að Spjaldhaga 1621, 12. október, um tilkall

Oddnýjar til jarðarinnar Hallgilstaða. 1604 var hann umboðs-
maður Björns Benediktssonar, og lét að Grund í Svarfaðardal

dóm ganga um borgun og lán á hesti.

1) 5. Halldóra önnur, er átti með konungsleyfi Einar Ein-

arsson Skúlasonar.

2) Halldóra er án efa misritað fyrir Guðrún.

3) Jón bjó lengi á Ánastöðum, og var því kallaður Ánastaða-Jón,

áðurenhannflutti sigað Gilhaga;hannvar ogkallaður Rauðskegg-

ur. Faðir porbjargar konu hans var Ólafur Markússon í Héraðsdal.

16
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Björu Pálssou.

Fadir: Páll sýslumaður Guðbrandsson, sjá Húnavatnsþing.

Þlóðir: Sigríður Björnsdóttir sýslumanns Benediktssonar.

Kona: Eagnheiður, dóttir Magnúsar sýslumanns Arasonar

Magnússonar (sjá Barðastrandarsýslu), hún dó 1725.

Börn: A. Páll,

B. Páll annar,

C. Sigurður; dóu allir börn.

D. .Magnús giptist 1696 Sigríði eldri, dóttur Jóns

Hólabiskups Vigfússonar; þau bjuggu á Eyrarlandi,

Espilióli og Stokkahlöðum. Börn:

1. síra Björn á Grenjaðarstað, fæddur 1701, dó

1756, átti fyrst Margréti Ólafsdóttur prests

Guðmundssonar ; börn:

a. Anna átti Lárus Hannesson Scheving, sjá

síðar; svo átti síra Björn Margréti Einarsdótt-

ur frá Görðum, barnlaus, og seinast Elíni dótt-

ur Benidikts lögm. |>orsteinssonar ; börn

:

b. síra Magnús á Helgastöðum; giptist.

c. síra Vigfús á Skinnastöðum, átti börn.

d. síra Benidikt kapellán á Breiðabólstað.

e. Einar prestur á Klifstað.

f. |>órunn*.

g. I^uríður.

2. Ragnheiður fyrri kona síra Stepháns Olafssonar

á Höskuldstöðum, þeirra börn:

a. Olafur stiptamtmaður-.

1) Þórunn var miðkona síra Magnúsar Jónssonar í Saurbæ;

þeirra dóttir Elín, er átti síra Sigurð í Goðdölum.

2) Ólafur stiptamtmaður átti 1761 Sigríði dóttur Magnúsar

amtmanns Gíslasonar, dó 1812, 81 árs, þeirra börn

:

a. Magnús konferenzráð í Viðey, dómstjóri í yíirdóminum.

b. Stefán amtmaður á HvítárvöUum.

c. Björn jústizráð á Esjubergi, dómsmálaskrifari í yfir-

dóminum.

d. Þórunn fyrri kona Hannesar biskups Finnssonar.

e. Ragnheiður kona Jónasar Vigfússonar Schevings á Leirá.
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b.

c.

d.
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e. Bryujólfur'.

f. Kagnheiður-.

g. Sigríður^.

h. Björn lyfsali^

4. I^orsteinn sýslumaður í Kangárþingi átti Val-

gerði frá Skarði Bjarnadóttur ríka, dóttir:

Sigríður.

E. Sigríður Björnsdúttir átti síra Jón Torfason^, börn:

1. Olafur á Ölvaðsholti átti Sólborgu Magnús-

dúttur, börn:

a. Magnús.

b. PáU.

c. Sigríður.

d. Vilborg.

2. Rannveig fyrri kona síra Philippusar Gunnars-

sonar, bl.

3. Björn undir Xúpi í Dýrafirði átti Guðrúnu

Magnúsdúttur Níelssonar, þeirra börn:

a. Magnús undir Núpi.

b. Jóu í Hjarðardal.

c. Sigríður.

d. Margrét.

e. Herdís.

F. Hólmfríður átti Arngrím sýslumann Hrólfsson, sjá

I>ingeyjarþing.

G. prúður Björnsdóttir átti Hákon sýslumann Hannes-

son; sjá Kangárþing.

lisar í Saurbæ, sjá hér að framan, þeirra son síra

Magnús græni.

1) Brynjólfur, garðyrkjumaður, dó erlendis.

2) Kagnhciður giptist ekki, fékk fásinnu.

3) Sigríður dó ógipt barnlaus.

4) Björn lyfsali átti Guðfiiinu Guðlaugsdóttur frá Görðum,

dó barnlaus 179U.

5) síra Jón Torfason Gissurarsonar á Breiðabólstað, honum

testamenteraði Brynjólfur biskup eignir sínar, þau hjón dóu

bæði 1716.
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H. Ingibjörg átti síra Ólaf á Kirkjubæ Ásraundsson,

börn

:

1. Björn átti líagnheiði eða Ragnhildi Björns-

- dóttur sýslumanns Péturssonar, þeirra börn

:

a. Ingibjörg.

b. Guðrún.

2. Kagnlieiður fyrri kona síra Brynjólfs á Kirkjubæ

Halldórssonar, þeirra börn:

a. síra Olafur í Kirkjubæ.

b. síra Halldór í Laugardælura.

c. síra Eiríkur í Miðdal.

I. Elín átti síra Jón Jónsson í Saurbæ í Eyjafirði,

barnlaus.

K. Anna átti síra Hjalta Jónssqn, barnlaus.

L. Jón hafði fásinnu, drukknaöi í kil millura Hrafna-

gils og Espihóls, þá til heimilis hjá Magnúsi

bróður sínum. Svo kvaö síra Jón Guðmundsson í

Stærraárskógi.

«Tel eg fyrst tvo Pála,

með tign í himinn stígna,

Sigurð í sama lagi,

sól fyrir lambsins stóli.

Magnús og Jón mun eg

með Sigríði umkveða,

Hólmfríður, Anna, Eh'n,

Ingibjörg, í^rúður syngia».

Björn var borinn á Þingeyrura í Húnavatnssýslu 1G17, fjögra

vetra raissti hann föður sinn, túk þá \ið fjárhaldi hans og hon-

um sjálfura til uppfósturs nióðurbróðir hans Magnús Björnsson,

er seinna varð lögraaður, og ólst Björn upp hjá þeira hjónum

á Munkaþverá í 14 vetur, og mannaðist vel að lærdórai og

listum, þó var hann enn fáa vetur við lærdómsiðkanir, þar

eptir setti hann bú á Espihóli í Eyjafirði og bjó ógiptur ura

hríð. Seinast á lirinu 1635) tók Magni'is lögraaður hann fjTÍr

lögsagnara, og árið eptir fékk hann veitingu fyrir Vaðlaþingi.

1G41 lætur Björn dúra ganga í Saurbæ, ura ágreining millum

Jóns Ólafssonar og Bjarna Jónssonar út af hrísburtflutningi og

fleiru, og sama ár út af drykkjuyrðum Halls Bjarnasonar við



246

Benedikt Hallddrsson. 1642 að Spjaldhaga 2. júní lét hann dóm

ganga um það, hvort Olöf Tómasdóttir ætti eigi skilmála sinn

allan að Gísla Jónssyni tengdaföður sínum, þar málaféð hafði

eyðzt fyrir hennar afdauða manni, en Gísli faðir mannsins

hafði eigi afgreitt það lausafé, er hann hafði lofað syni sínum

á giptingardegi. Var Olöfu dæmt allt eptirlátið fé síns afdauða

ektamanns Jóns Gíslasonar, en það er á brestur til málans

lúkningar, var Gísli skyldaður að lúka, nema hann gæti að

lögum sig þar undanfært. 1654 27. apríl lét hann dóm ganga

um hrossabeit, og þeirra ítölu í haga. Pvílíkir dómar hafa opt

gengið í Norðurlandi. |>ar fullvíst er um valda ár Björns

sýslumanns Pálssonar, sleppi eg að geta fleiri dóma hans.

Ragnheiður, dóttir Magnúsar sýshimanns Arasonar á Reykhól-

um var fædd 1631, hún missti föður sinn 4 vetra, en 11

vetra fluttist hún frá Reykhólum með í*órunni móður sinni

norður að Skútustöðum, giptist svo hálf þrítug, árið 1655 eða

1656, sýslumanni Birni á Espihóli. Síra Jón Guðmundsson segir

í kvæði sínu, að þau hafi gipzt 1655, og því trúi eg sem hann þar

um segir. Mælt er að Björn sýslumaður hafi verið rægður við fó-

getann Jóhann Petursson Ivlein, sem var fullmektugur Hinriks

Bjelkes hirðstjóra, og að frumkvöðull þess hafi verið Jón Egg-

ertsson frá Ökrum í Skagafirði. Vegna þeirrar óvildar frá

sagði sér Björn Vaðlaþing í árslokin 1669, reið og eigitil alþingis

það ár, og losaðist algjörlega frá sýslunni 1670, þá er Björn

sýslumaður Magnússon tók hana. I^ar eptir bjó Björn Pálsson

embættislaus á Espihóli, til þess að hann dó í maí 1680, en

Ragnheiður kona hans dó 1. febrúar sama ár, voru þau bæði

jörðuð í kirkjunni á Möðruvöllum í Eyjafirði; höfðu þau verið

í hjónabandi til samans yfir 25 ár, svo kveður síra Jón Guð-

mundsson:

««Með dyggða hag og hegðun,

hamingjusöm til samans,

höfðings hjónin lifðu

í hugást fimm tuttugu

ár og á missiri,

eina af stríðs og kveinan,

réðu reisa bæði

úr rýrð á fjallið dýrðar,
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Anno Kristí inni

ein þúsundin hreina,

hundruð sex úr hendi

hneig og átta týgir,

hér sem eptir hjónum,

hirðir sálna virðist

leiða í himna hæðir

og hh'fa að eihfu».

Skáldið telur Björn sýslumann Pálsson mótLTetismann á

sínum seinni árum ; er mér óljóst, í hverju það var, utan ef

hann meinar málaferli þau, er hann átti í við Jón Eggertsson,

og byrjuðu, eptir að Björn hafði sleppt Vaðlaþingi, (um mál

þau getur lesarinn ánægjanlega fræðzt af lögþingisbókunum

1674—75 og fl., sjá og Hegranessþing). 6 ár vöruðu mál þeirra

Jóns Eggertssonar og Björns sýshimanns. Björn sýslumaður

hafði þrjá vetur hins sjöunda tugar er hann lézt, en Eagn-

heiður níu vetur hins fimmta tugar; urðu þau bæði um hríð á

seinustu arum sínum þrotin að heilsu. Björn sýslumaður var

ágætismaður; hann hýsti bæ sinn á Espihóli vel og rambyggi-

lega, svo menjar þess sáust meir en 100 árum þar eptir.

Hann var starfsamur atorkumaður; hamingjudrjúgur og mesti

nytsemdarmaður. Síra Þórarinn Jónsson á Hrafnagili hefur

orkt kvæði eptir hann, og segir frá fæðingu hans, uppvexti,

hjónabandi 25 ár, sýshivöklum 30 ár; kveðst um hríð hafa ver-

ið hans sóknarprestur, og hrósar honum mjög; þar á raeðal er

þetta

:

•'Engan veginn eins sem ber,

áfram verða taldar hér

mætra hjóna manndyggðer,

mekt og gæða prj'ði.

Voru hyggin, vitur, fróð,

vafin heiðri, dáðagúð,

hrelldum bættu margan móð,

mettuðu auma Ij'ði,

hógvær, spök, í hófi kát og lítillát,

lofleg allar tíðer".
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Björn Magiiússon.

(Sjá um hann við Húnavatnsþing). Björn giptist á I*ing-

eyrum 1655 Helgu dóttur Guðmundar sýslumanns Hákon-

arsonar, áður hafði hennar beðið Gísli son I^orláks biskups,

þá er úr utanferð kom 1653; þótti hann eigi auðugur nóg og

var synjað ráðsins ; vildi þá Gísli ekkert ,þiggja um morguninn,

er hann ætlaði af stað ; en er hann steig á bak hesti sínum,

var honum færður bikar, sem þá var siður við meiri menn, og

kallaður hestabikar; við honum tók Gísli og kvað:

"Samt er eg glaður í geði,

þótt góð mér þykist fijóðin,

ráði sú rík er af auði,

rétt er að yðrist eptir;

guð hefur gnægð af góðu,

gleð eg mig æ þar meður,

oss mun auðið að bíða,

annars jafngóðs svanna".

Er mælt að hann hafi þá fleygt niður bikarnum og riðið

burt. Björn hafði fengið sýslu um 1660, er líkast það hafi

verið hálf Norðursýsla eða með I'orkeli mági sínum, en vonar-

bréf fyrir Múnkaþverárklaustri eptir föður sinn hafði hann

fengið 1656. Hann tók Húnavatnssýslu eptir ÍJorkel sýslumann

1662, en afstóð lienni hálfri til Guðbrandar Þorlákssonar 1665

og sleppti henni algjörlega 1670, þá er hann fékk Vaðlasýslu,

eða árinu fyr. 1673 1. apríl að Saurbæ í Eyjafirði nefnist

hann þar sýslumaður og samþykkir gjaldalúkningu til Hóla-

kirkju í Eyjafirði. 1676 lét Björn ganga framfærsluddm að

Hrafnagili, Steinunnar Guðbrandsdóttur, som dæmdist á þre-

menning sinn Markús Ólafsson á Breið. 1676 stefndi Björn

sý.'^lumaður Magnússon Ara f>orkelssyni til alþingis fyrir gakl-

ur, varð ekkert úr því máli. 1677, 18. apríl á Öngulstöðum,

let hann dóm ganga um Ijúrrekstur á Bleiksmýrardal. Sama

ár 24. apríl aö Skriðu í Hörgárdal um greiðslu á skatti og

gjaftolli Gísla Bjarnasonar, sem fyrir einfalt frilluh'fisbrot liafði

misst prestskap; kom málið undir Porleif lögmann Kortsson,

sem eigi vildi þar um dæma, fyrri enn hann vissi meiningu

biskups og klerka þar um. Undir eins og Björn Magnússon

tók Vaðlasýslu, fór Jón Eggertsson að áreita ^hann með mart,
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og ásamt öðru vildi fleka af honum jörðina Syðri-Bægisá.

Dæmdu loks lögmenn 1679 téða jörð frá Jóni Eggertssyni til

Björns sýslumanns Magnússonar. 1680 var stapp um galdra-

stafi með hendi Jóns Eggertssonar (Árb. 6. hluta bls. 97). 1684

lét Heidemann dæma klaustur og syslu af Birni Magnússyni

fyrir skuldir; þá sigldi Björn, og gaf konungur honum hvort-

tveggja aptur 1685. 1686 lét Björn dæma um útsiglingu

Magnúsar Benidiktssonar með HoUenzkum. 1688 gekk ómaga

framfærisdómur Björns sýslumanns. 1688 dó Helga Guð-

mundsdóttir kona Björns Magnússonar. 1689 kom tindalamál-

ið til alþingis og 1690 var Björn Hallsson, er grunaður var,

dæmdur að fría sig þar frá með lýrittar eiði hinura meira.

1691 var af lögmönnum Birni Magnússyni skipað á ný að til-

halda eiðvættum til lýrittar eiðs hins meira um hyggju sína í

tindala málinu; um þetta var enn rætt í lögrettu 1692—93.

J^etta ár 1693 fekk Björn sýslumaður Magnússon fra'nda sinn

Magnús Björnsson á Espihóli fyrir sinn umboðsmann yfir sýsl-

unni, en Múnkaþverárklaustur haföi Björn misst 1688, var það

þá veitt Sveini syni síra Torfa í Gaulverjabæ. Björn sýslumað-

ur kom eigi út 1695, var þá Vaðlasýsla af honum tekin og

veitt Lárusi Scheving. 1696, á hingað sigiing til hindsins, dó

Björn sýslumaður Magnússon og var grafinn að Vallanesi, sjá

um hann meira við Húnavatnsþing.

Jóu nin^asou.

Faðir: IUugi' Hólaráðsmaður, er dó 1637, Jónsson Illugasonar

í Reykjahh'ð.

Módir: Halldóra, dóttir Skúla Einarssonar og Sleiuunnar laun-

dóttur Guöbrandar biskups.

Kona: Margrét dóttir síia Guðmundar Erlendssonar á Und-

irfeni2.

1) niugi var bróðir Guðmundar á Laugum, sjá Pingeyjar-

þing.

2) síra Guðnuindur Erlendsson, faðir Margrétar, var prestur

á Felli í Skagafirði og skáld mikið, faðir hans var Er-

lendur prestur Guðmundsson, er þar var prestur á undan

syni sínum.
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Bör?i: A. síra Jón á Undirfelli (dó 1744) og Garpsdal, átti

I>óreyju, dóttiir síra Bjarna* á Bakka, hann var og

á Hvanneyri, Vesturhópshóliim, Tjörn og Nesi í

Aðalreykjadal, en eigi utan 2 ár í Garpsdal-; hann

var kallaður síra Jón Brúnklukka; dætur hans

voru:

1. Guðrún laungctin átti Jón^ á Vatnsnesi, laun-

son sira Björns á Staðarbakka Þorsteinssonar;

dóttir

:

a. Margrét* kona Jóns Árnasonar.

2. Margrét skilgetin, varð síðasta kona Steindórs

sýslumanns Helgasonar (sjá Hnappadalssýslu).

B. síra Benidikt í Bjarnanesi,dó 1744, átti Eannveigu

dóttur Sigurðar lögréttumanns Jónssonar í Asi,

þeirra börn dóu.

C. Illugi lögréttumaðiir í Nesi í I*ingeyjarþingi, snikk-

ari,| átti Þorgerði, döttur síra Sigurðar á f^öngla-

bakka Gunnlaugssonar; þeirra börn:

1) síra Bjarni á Pönglabakka var kominn af fórði Tréfót.

2) sjá um brauð þau, er síra Jón þjóuaði, Prestatalið.

3) Jón Björnsson bjó í Vik á Vatnsnesi, bæði Jón og Guð-

rún voru hórgetin, og gaf síra Jón þau saman, er sagt, að

hann hafi þá mælt fram vísu, við enda hjónavígslunnar, heldur

veraldlega: «Margt er orðið með þeim líkt» o. s. frv.

4) Margrét var fyrri kona Jóns Arnasonar í Bólstaðarhlíð,

hann var skólaráðsmaður (oeconomus) á Hólum; þeirra börn:

a. síra Björn í Bólstaðarhlíð, hans fyrri kona Ingibjörg

Ólafsdóttir, systir Ólafs Ólafssonar, lectors í Tunsbergi

í Norvegi og stórþingsmanns, í^uríðar konu Benidikts

yfirdómara Gröndals, Hólmfríðar konu Jóns sýsluraanns

á Bæ við HrúíaQörð, og íngunnar, konu Magnúsar

Péturssonar frá Vallholti 1 Skagaíirði.

Börn síra Björns og Ingibjargar voru:

a. Margrét, hennar fyrri maður síra Arnór á Bergstöð-

um, son Árna biskups Pórarinssonar, seinni maður

Þorsteinn Ólafsson frá Vindhæli.

b. Elísabet, koua síra Jons Péturssonar frá Steinnesi.

I
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1. sira Skúli á Möðruvöllum átti Helgu Tóraas-

dóttur; börn:

a. síra Tómas* á Grenjaðarstað.

b. Puríður.

c. Jón.

2. Sigurður laungetinn; hans börn:

a. síra Jón á I^æfusteini.

b. Magnús Lund.

c. Illugi.

3. Margrét; átti Pétur'^ Jónsson smiður; þeirra

börn:

a. Jón læknir, dó 1801.

b. Pétur.

c. Guðrún seinni kona síra Jónasar Benidiktssonar á

Höskuldsstöðum.

d. Ingibjörg eldri, seinni kona Sigurðar sýslumanns

Snorrasonar, (sjá Húnavatnssýslu), svo átti hún síra

Benidikt Jónasson á Mehim Benidiktssonar, urðu

þeir feðgar þannig svilar.

e. fóra fyrri kona síra Böðvars I^orvaldssonar.

f. Kristín seinasta kona síra I>orvaldar Böðvarssonar,

föður síra .Böðvars, þeir feðgar þannig Hka svilar.

g. Ingibjörg yngri, fyrst seinni kona Guðmundar Jdns-

sonar á Mæliíellsá, síðan giptist hún aptur.

h. Þörunn kona síra Gunnlaugs consistarialassessors

og dómkirkjuprests í Keykjavík.

Seinni kona síra Björns var Valgerður Klemens-

dóltir barnlaus.

p. Jón í Kálfárdal, faðir f^orkels í Sólheimum í Sæmund-

arhlíð, föður skólameistara Dr. Jóns f*orkeIssonar og

Margrétar porkelsdóttur, móður síra porkels Bjarna-

sonar á ReynivöIIum.

b. Oddur, son Jóns Björnssonar og Guðrúnar; hans kona

Guðrún Sigmundsdóttir.

1) síra Tómas átti Álfheiði systur Magisters Hálfdáns Ein-

arssonar á Hólum.

2) sjá um Pétur hér að framan.



252

c. Jórimn.

4. Jón^

5. Halldóra.

G. Helga.

D. Erlendur á Urðum.

E. Guðrún átti síra Jón Þorvaldsson; börn:

1. Halldóra átti Arna í Bólstaðarlilíð Porsteinsson'-

börn:

a. Jón ökonoraus^:

b. Halldóra^

c. Einar^.

d. Steinunn.

2. Guðrún yngri átti Einar Nikulásson Einarsson-

ar biskups; börn:

a. Ragnbeiður*^ á Reynistað.

b. Erlendur'.

1) Jón sigldi, varð skólaraeistari á Falstur.

2) síra Jón Porvaldsson (eldri), maður Guðrúnar, var prest-

ur á Miklabæ í Blöndublíð.

3) sjá um Jón Árnason að framan, hans seinni kona EHsa-

bet Benidiktsdóttir lögmanns I^orsteinssonar. Laundóttir

Jóns Árnasonar raeð Margréti Asgrímsdóttur hét Margrét, hún

giptist síra Jónatan Sigurðssyni, annað launbarn Jóns Árna-

sonar hét Bjarni.

4) Halldóra átti síra Jón Björnsson á Auðkiilu.

5) Einar er sagður af sumura seinni konu barn Arna Þor-

steinssonar.

6) Ragnheiður var kona Halklórs Vidah'ns, sonar Bjarna

sýsluraanns Halldórssonar, (sjá Húnavatnssýslu).

7) Hafi Ragnheiður átt nokkurn bróður, er Erlendur hefur

heitið, þá hefur hann dáið barn.

Enn voru börn Guðrúnar ehJri og síra Jóns Þorvaldssonar.

3. Einar í Viðvík, ráðsmaður á Hólura, átti fyr

Helgu dóttur Steins biskups, barnhius, svo

Björgu Bjaruadóttur, systur Eiríks í Djúpadal.

4. Máhnfríður, kona Gríras lögsagnara Grímssonar,

sjá Húnavatnssýslu.
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F. Guðiúii átti fyr Sigfús Skálholtsráðsijjann í^órðar-

son; þau voni barnlaus; hann varð bráðkvaddur

1702, svo átti Guðrún Arngrím Bjarnason, þau og

barnlaus.

Jón Illugason var um tíma Hólastaðar ráðsmaður, og síð-

an umboðsmaður í Svarfaðardal fyrir Hólastað; hann bjó á

Urðum í Svarfaðardal og gjörðist lögréttumaður; hann var og

umboðsmaður Björns sýslumanns Magnússonar í hans utanferð

1684, og optar fyrir hans embættisverkum í Vaðlaþingi.

Magnús Björnssou.

(Sjá um hann að framan). Hann var stórbóndi og bjó á Espi-

hóli eptir föður sinn, var og haldinn vitur maður. Hann var

lögsagnari Björns sýslumanns Magnússonar stundum, en eink-

um þá er Björn fór utan 1693 var hann alshendis

fyrir sýslunni, til þess hún var af Birni tekin 1695, því

Magnús vildi eigi á alþingi standa fyrir skuldum Björns sýslu-

manns.

Lárus Haussou Scheviug.

Fadin Hans, dó 1701 71 árs, sorinskrifari í Björgvín í Nor-

egi; hans faðir Lárus Scheving prófastur í Scheving á

Sjálandi; sá Lárus var Hansson og átti 8 bræður og

4 systur; einn þeirra er sagt að verið hafi ritari

(secreteri) í einhverju stjórnarráðinu, en margir hinna

urðu prestar.

Módir: Margrét Pétursdóttir Gam, norsk að ætt, dó á Möðru-

völlum 84 ára gömul, 9. marz 1716.

Kona fyrri: I^drunn, dóttir Þorleifs lögmanns Kortssonar

5. Steinunn átti fyr síra Jón Magnússon á Mæli-

felli, síðan síra Grímólf IUugason, og var hans

þriðja kona, þau barnlaus.

Enn teljast börn Jóns Illugasonar:

G. Eggert (Hlaupa-Eggert) átti eitt launbarn, er dó

ungt.

H. Jórunn telst og af sumum, er átti Jón Brandsson

á Kroppi.
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hún dó 13. nóvember 1696, 41 árs gömul, en giptist

1692.

Börn: A. Hannes sýslumaður, sjá hér síðar.

B. Jón dó 1707, 11 ára gamall.

C. stúlka, dó kornung.

Kona seinni: Sophía, dóttir Daða sýslumanns í Kjósarsýslu,

þau giptust 1700; hún dó á Möðruvallaklausti, 23.

ágúst 1737, 58 ára gömul.

Börn: D. Hans Scheving, dó 82 ára 1782, átti Guðrúnu,

dóttur Vigfúsar á Hoíi á Höfðaströnd, er dó 1707,

36 ára gamall, Gíslasonar Vigfússonar, frá Bræðra-

tungu, Gíslasonar lögmanns. Guðrún var fædd

1701, og giptist 1729, og dó 1767 nóttina miUum
3. og 4. desember, 66 áragömul, nafnfræg að góð-

semd og ágæti; börn:

1. Davíð, sýslumaður í Barðastrandarsýslu.

2. Vigfús sýslumaður í Hegranesþingi.

3. Hannes Scheving, lítinn tíma klausturhaldari á

Möðruvöllum, átti Kannveigu, dóttur Marteins

Björnssonar; þeirra börn:

a. Marteinn.

b. Guðrún.

c. Hans.

4. J>órunn átti síra Jón Magnússon á Staðastað;

þeirra börn:

a. Helga*.

b. Árni galinn.

c. síra Hallgrímur^

E. síra Björn á Eyjadalsá, dó 1760, átti Sigríði Jóns-

dóttur Gíslasonar í Saurbæ 1736; þeirra börn:

1) Helga átti Stefán Vigfússon Scheving á Ingjaldshóli.

2) síra Hallgrímur í Görðum á Akranesi átti fyrst Oddnýju

dóttur Skúla landfógeta Magnússonar, þeirra son hét Guð-

mundur, hann giptist, en börn hans komust eigi upp. Síðan

giptist síra Hallgrímur aptur Guðrúnu Egilsdóttur systur skóla-

meistara Dr. Sveinbjarnar Egilssonar, meðal barna þeirra var

síra Sveinbjörn Hallgrímsson og Egill bóndi í Vogum.
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1. Sophía kona síra Magnúsar á Tjörn Einarsson-

ar; börn:

a. síra Gísli.

- b. Þorsteinn.

c. Björn.

d. Guðrún.

e. Einar.

f. Magnús.

2. Jón Bjai'narson, sigldi og giptist utanlands'.

3. Ingibjörg.

Seinni kona síra Björns, Björg Árnadóttir^.

Laundóttir síra Björns með Sigríði:

4. Elísabet átti Jón Jónsson, ættingja Egils í

Hjörtsey; börn:

a. í*orbjörg.

b. fdrarinn.

c. í*órhalla.

d. Sigríður.

F. Anna Margrét, átti Gísla skólagenginn, son síra

I^órðar á Staðastað Jónssonar, barnlaus.

G. Davíð, drukknaði á Hríseyjarsundi 1722 um tvítugt,

barnlaus.

Lárus Scheving kom hingað frá Danmörku, og gjörðist

ritari og fuUmektugur Jóhans Péturssonar Kleins á Bessastöð-

um, og lögsagnari í GuUbringusýslu, sem sjá má af vitnisburði

þeim, er Jón sýslumaður Eyjólfsson tók á Kálfatjarnar leiðar-

þingi 3. nóvember 1692 áhrærandi ehrlega kynning þess göf-

uga manns, Mr. Lárusar Hanssonar Schevings. Lárus Gottrúp,

er áður hafði með sömu kjörum verið á Bessastöðum hjá höf-

uðsmanns umboðsmanni, en nú var orðinn Pingeyrarklausturs-

haldari og sýslumaður Húnvetninga, hafði ætlað sér til konu

3. d. Lárus Sneefæld copíisti í Rentukammerinu, dó vof-

eiílega í Kaupmannahöfn 1786.

1) Jón varð skölahaldari á Amager.

2) Barn síra Björns og Bjargar; var:

Kristbjörg kona í*orsteins í Hvammi sonar síra Guðmundar

á Barði Sigurðssonar.
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Þórunni dóttur f*orleifs lögmanns Kortssonar, var hún þá kom-

in yfir þrítugt. Gottrúp var umsvifamikill og sinnti henni

lítið, cn vScheving varð hjaldrjúgt við hana og urðu með þeim

launfundir, svo að hann náði fullum ástum hennar, og giptist

henni 1692 eða fyr. Flestum þótti, að I^órunn væri í þessu

mis\itur, því Lárus Gottrúp þótti þá meiri maður, lagði hann

fjandskap á Lárus Schcving og vildi ófrægja hann, en fékk eigi

aðgjört; þess vegna tók Jón sýslumaður Eyjólfsson hjá GuU-

bringusýslu búum vitnisburð hans, Lárus Scheving var með

I^órunni sína á Bessastöðum, þangað til fógetinn fékk honum

Möðruvallaklauötur, er verið hefur 1694 eða nokkru fyr. 3.

dag maímánaðar 1701 fékk Lárus Scheving staðfestingu kon-

ungs á þessari vcitingu. Dóm þann, er hann lét ganga í

Skriðu í Hörgárdal 1695, meina eg að hann hafi látið ganga

í umboði Magnúsar Björnssonar á Espihóli, er þá var umboðs-

maður Björns sýslumanns Magnússonar; en 1696 var sýslan

veitt klausturhaldara Scheviug. Árið fyrir var að sönnu í orði,

að hún yrði tekin af Birni sýslumanni Magnússyni, þá er um-

boðsmaður hans Magnús Björnsson veigraði sér við að svara til

hans dæmdu skulda. 1696 missti Lárus Scheving |>órunni konu

sína; viðvaraði þó óvild Gottrúps og hans lengi þar eptir, og

varð aldrei þelalaust. 1698 lét Lárus Scheving ganga framfær-

isdóm á Spjaldhaga, var móðir dæmd á frilluborinn son, þar

ektaborin börn eigi höfðu fé til framfæris henni. 1699 lætur

hann dóm ganga að Hrafnagili um, að Hildur Guðmundsdótt-

ir og barn hennar megi eiga frjálsa umferð, hvort í annars

sveit; og sama ár um klögun síra Sigfúsar í^orlákssonar yfir 4

mönnum, er neitað höföu að bera stefnuvitni prestsins, var

hver þeirra dæmdur í einnar merkur sekt. 1700, 4. maí á

Grund í Svarfaðardal, lætur hann dóm ganga um hegningu þá,

er hreppstjöri Erleudur Jónsson á Sökku lét leggja á 2 illa

kynntar stelpur, Sigríði og Guðrúnu. Fyrir þetta skyldi Erlend-

ur lúka 12 álnir tii spítala. 14. nóvember 1704 tók Lárus

Scheving fyrst próf að Saurbæ um stórmæli Magnúsar Beni-

diktssonar; um það dæmdi Páll vísilögmaður Vídah'n að

Saurbæ 1705, millum 23. og 28. apríl, og Halldór sýslumaður

Einarsson eptir skipun amtmanns í september sama ár að

Saurbæ, en 1706, 20. júh', dæmdi Páll vísilögmaður Vídalín
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Magnús útlægan, liafði Lárus sýslumaður Schcving íiutt þctta

ár til lögþingis sera fanga bæði Magnús Benidiktsson og Jón

Hálfdánarson og vildi vera af með þá, (sjá fremur um Magnús

Benidiktsson Húnavatnsþing). Eptir þetta voru til yfirvaldanna

innsendar ýmislegar klaganir yfir Lárusi sýslumanni Scheving,

var sýslumaður Halldór Einarsson í þeim ílestum settur dóm-

ari ; þær voru ýmislegar og margbrotnar ; á sumar var sætzt,

úr sumum varð ekkert, en nokkrum framfylgt með kappi, í þeim

málum för Lárus Scheving utan 1700, og vann þá flest sín mál; þá

var það, er hæstiréttur dæmdi Magnús Benidiktsson til erfiðis

í járnum á Brimarhólmi, en sýslumanni Scheving 400 rd. af

hans gózi, en Jón Hálfdánarson var þá dæmdur útlægur af ís-

landi. Sýslumaður Lárus Scheving hafði tekið sér fyrir lög-

sagnara, meðan hann var í utanför sinni, og optar, Jón Þor-

kelsson, er hélt manntalsþing 1709. 1711 á Hrafnagili, 11. og

12. maí, þingaði sýslumaður Lárus Scheving um Qölkynngis á-

burð, er Eiríkur Jónsson á Bergstöðum bar upp á Sigfús í^or-

láksson á Grund; var því skotið til lögmanna, er ályktuðu, að

Eiríkur . skyldi biðja Sigfús fyrirgefningar í lögréttu 1712 og

lúka honum 4 hndr. og 30 áJnir í kostnað til alþingis. 1711

byrjaði málið um það háðungarfulla níðorðabréf, er síra Jón

Gíslason í Saurbæ eignaði l^órði Pálssyni í Möðrufelli, er sig

eigi gat þar frá hreinsað og varð því fyrir útlátum. Nóttina

millum 6. og 7. september 1712 brann Möðruvallaklaustur mcð

miklu fé Lárusar sýslumanns Schevings; tók Benidikt sýslu-

maður Þorsteinsson þar um þingvitni 1713. 3. maí 1713 vann

sýslumaður Lárus Scheving fyrir hæstarétti málið móti kaup-

manni Kristjáni Davíðssyni, er hafði gefið út víxlbréf,

er reiðarar eigi vildu áður borga. Oþarft er að telja hér

allar dómaragjörðir Lárusar sýslumanns Schevifigs, því hans

valdstjórnar ár eru allkunn orðin. Seinni kona haiis, Sophía

Daðadóttir, varð of gefin fyrir vínföng, og bar þeim það á

milli, svo nærri lá við, að hann mundi skilja sig við hana, en

Jón klaustursprestur Markússon og fleiri góðir menn gjörðu

millum þeirra bréflegan 'sáttasamning 1716, gekk þar eptir til

hlítar miUum þeirra. 1715, þegar Oddur lögmaður Sigurðsson

fór utan, setli hann Lárus sýslumann Scheving í sinn stað, að

gegna stiptamtmanns verkum; hafði því Lárus Scheving þá

17



258

margt að annast, og tók son sinn Hannes sér fyrir lögsagnara

1 Vaðlaþingi. I*að ár varð Lárus fljótlega veikur, þá er hann

stóð upp úr sæti sínu í Möðruvallaklausturskirkju, batnaði þó

aptur. 1717 sökti hann til konungs um vonarbréf handa syni

sínum fyrir Vaðlasýslu, en konungur vildi eigi veita það. 1721

frá sagði Lárus Scheving sér bréflega Vaðlasýslu, en hélt

Möðruvallaklaustri. 1722 kom Magnús Benidiktsson inn, lát-

inn laus frá Brimarhólmi; sama ár 5. ágúst dó Lárus sýslumað-

ur Scheving á Möðruvöllum, skorti hann þá 2 vetur á sextugt.

Hann tjáist að hafa verið gjæflyndur og góðhjartaður, búþegn

og forsjár-maður mikill, útvegasamur og auðigur vel; hafði

hann keypt jarðagóz mikið, var margt af því fyr eign Björns

sýslumanns Magnússonar; fastur og féglöggur, en hamingju-

maður mikill og vel viröur af hinum heldri mönnum. Hans, son

Lárusar og Sophíu, fékk Möðruvallaklaustur eptir föður sinn, var

hann mikill maður að álitum og þreki, stiUtur og óhlutdeilinn,

en kallaður nokkuð einfaldur, hann var lengi klausturhaldari, til

1782. Hans klausturhaldari missti 1727 farmaskip sitt á Flat-

eyjarsundi með 15 mönnimi. í*au Lárus og Sophía höfðu gjört

testamenti sín á milli, að það, er lengur lifði, skyldi eignast

allar eigur hins; það samþykkti konungur 1694, ef þau eigi

ættu lífserfingja, en þau áttu einn, sem fyr sagt.

Hanues Lárussou Scheving.

Fadir: Láius Hansson Scheving, sýslumaður og klausturhald-

ari, sjá að framan.

3Jódir: fórunn dóttir I^orleifs lögmanns Kortssonar.

Kona: Jórunn dóttir Steins biskups á Hólum Jónssonar.

Börn: A. Lárus^ klausturhaldari að hálfu Munkaþverár-

klaustri, er hann fékk 1762 og gaf í festu 136 rd.

Hann fékk og Fnjóskadals umboð; hann átti 1742

Önnu dóttur síra Björns Magnússonar á Grenjað-

arstað; þeirra börn:

1. síra Stefán, kapellán í Presthólum 1776, fékk

það brauð 1794, dö 1826, átti fyrst Porbjörgu

1) Lárus klausturhaldari bjó fyrst á Urðum, er hann átti og

fleiri jarðir, en seinast á Garði í Aðaldal.
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dóttur síra Stefáns Þorleifssonar prófasts Skapta-

sonar, þeirra dóttir

a. Anna* og 7 önnur að vísu.

Síðan átti síra Stefán Önnu Einarsdöttur, þau

barnlaus^.

2. síra Hannes á Helgastöðum, svo Grenjaðarstað,

dó 1826, átti Snjálaugu, dóttur síra Hallgríms

Eldjárnssonar; börn:

a. Hallgrímur, Doctor í heimspeki og kennari

við Bessastaðaskóla.

b. Olöf, seinni kona síra Stefáns á Sauðanesi.

3. Jórunn, dó 1783, átti síra forstein í Stærrár-

skógi Hallgrímsson prófasts Eldjárnssonar;

þeirra börn:

a. síra Stefán^.

1) Börn síra Stefáns og Jíorbjargar voru:

a. Anna átti síra Björn Vigfússon; þeirra börn

a. síra Stefán í Viðvík.

p. Guðlaug kona síra Hjörleifs á Tjörn Guttormssonar.

b. Þórdís kona síra Páls Árnasonar biskups Þörarinssonar.

c. Kristín, seinni kona Guðmundar prentara Jónssonar

SkagQörðs.

d. Þórunn átti Hákon porsteinsson á Gijótnesi.

e. í>orbjörg átti fyr Eirík Grímsson á Skinnalöni, svo

Björn Sigurðsson á Ketilsstöðum í Jökulsárhlíð.

f. Árni í Húsey í Hróarstungu, var tvígiptur.

g. Steinn drukknaði í Norðurá.

2) Sonur síra Stefáns og Önnu (hún var systurdóttir hans) var

h. Einar norður á Langanesi, átti Olöfu Pétursdóttur

Jakobssonar og Kristlaugar Grímsdóttur.

3) síra Stefán á Völlum átti Guðrúnu Einarsdóttur; börn:

a. Skapti Tímotheus, sérlega skarpur maður og efni-

legur, dó við háskólann í Kaupmannahöfn 1836.

p. Jórunn s. k. síra Einars á Vallanesi Hjörleifssonar,

barnlaus.

y. Ólöf átti Odd, son Guðmundar sýslumanns Péturs-

sonar.

17*



260

b. síra Hallgrímui*.

c. Anna-.

d. síra Baldvin^.

e. síra Kristján^.

1) síra Hallgrímur kapellán, bjó á Hrauni í Yxnadal, drukkn-

aði þar við veiðiskap, átti líannveigu Jónasdóttur frá Hvassa-

felli; þeirra börn.

a. I*orsteinn átti Guðnýu Þórðardóttur frá Kjarna.

|5. Jónas, merkisskáld, dó í Kaupmannaböfn barnbius.

7. Rannveig átti fyrst Tómas Asmundsson frá Silfra-

stöðum, bjuggu á Steinstöðum í Yxnadal; þeirra

börn:

a. Hallgríraur átti Dýrleifu Pálsdóttur frá Jórunnarstöðum,

þeirra son er síra Tómas í Stærraárskógi, síðan átti

hann Margréti dóttur síra Einars Thorlacíusar í

Saurbæ.

b. Kristín seinni kona síra Jóns Einarssonar Thorlacíus-

ar í Saurbæ.

Seinni maður líannveigar Hallgrímsdóttur var Stefán

Jónsson, er lengi var alþingismaður Eyfirðiuga.

2) Anna var kona síra Magnúsar í Steinnesi Arnasonar

biskups J>órarinssonar, meðal barna þeirra voru:

a. Sigríður fyrri kona síra Jdns Halldórssonar í Stór-

holti.

^. Margrét seinni kona fyr nefnds síra Jóns.

7. Guðríður yfirsetukona, átti fyr Pétur Einarsson

Hjaltesteð, og síðau Einar Guðmundsson frá Stardal.

S. Helga átti fyr Björn Kortsson, þeirra son síra Jón-

as Bjarnarson í Selárdal, síðan átti hún Jön Einarsson, bróð-

ur Halldórs sýslumanns Einarssonar, barnlaus.

3) síra Baldvin á Upsum, átti fyr Filippíu dóttur Erlend-

ar Hjálmarssonar, síðan Málmfríði, dóttur Jóns ívarssonar og

Kannveigar, dóttur síra Magnúsar Erlendssonar á Hrafuagili.

4) síra Kristján, seinast prestur á Völlum, átti fyrst Þor-

björgu I*órarinsdóttur frá Múla; síra I*órarinn var bróðir Beni-

dikts yfirdómara Gröndals; þeirra son er síra |JÓrarinn í Vatns-

firði.
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f. Kósa'.

g. Sophía'-.

h. Jón^.

4.' Margret átti síra Einar Árnason á .Sauðanesi:

l)urn:

a. síra Stefiln átti fyr Ónnu HaJldórsdóttur frá

Reinistað; þeirra börn:

a. Einar*.

,1 Kristín.

A. Sigríður^.

svo átti síra Steftín Onnu Hannesdóttur;

börn:

()nnur kona síra Kristjáns var |iorbjörg Bergsdóttir, og

hin þriðja Guðrún Sigfúsdóttir frá Fagiaskógi Evjúlfssonar.

1) Kósa seinni kona síra Jóns á j\lyrká Jónssonar, hann var

ömmubróðir hennar.

2) Sophía var eptir seinni konu síra f^orsteins, Elíni Hall-

dórsdóttur, er var fædd í líeykjahverfi af vænu og heldra al-

múgafólki, er bjó í Skörðum og Skógum, ht't móðir hennar

í^uríður. ^faður Sophíu het Kögnvaldur Kögnvaldsson, þeirra

son Halldór faðir síra Sófóníasar í Goðdölum.

.3) Jón dó ógiptur barnlaus.

4) Einar var stúdent, átti Ragnheiði, dóttur Benidikts á

Víðimýri og Kahínar dóttur Jóns biskups Teitssonar. Benidikt

Vídalín var bróðir ()nnu móður Einars, en foreklri þeirra voru

þau Halldór á Eeynistað og Eagnheiður Einarsdóttir, sjá her að

framan. Einar bjó fyrst á Víðiraýri, er hann átti, svo keypti

hann Reynistað, flutti sig þangað og varð Eeynistaðarklaust-

urs umboðsmaður; seinast gekk svo af honum, að hann seldi

Víðiraýri, og er hann dó, vnr Eeynistaður seldur, keypti liann

þá Jún prófastur Hallsson. Börn p]inars og Eagnheiðar voru.

a. Stefiín student, bjó í Krossanesi í Vallhóhrii, átti

Ingveldi, dóttur Jóns prófasts Hallssonar.

[5. Katrín er átti Benidikt sýshimann Sveinsson, sjá

I^ingeyjarþing.

5) Kristín og Sigríður held eg að hafi dáið ungar: en syst-

ur Einars voru:
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8. Hannes.

£. Snjálaug'.

b. síra Jón'- á Desjarm'yri átti Margréti Guð-

raundsdóttur.

e. Einar^, skólagenginn.

d. Guðrún átti fyr síra Skapta* svo síra Stef-

án í*orsteinsson.

e. Anna seinni kona síra Stefáns Lárussonar.

f. Björn.

g. Margrét^.

B. Pórunn átti fyr Jón klausturhaldara á Reynistað

Vigfússon frá Hofi á Höfðaströnd, Vigfús dó 1709

en Jón 1752; börn l^órunnar og Jóns:

1. Vigfús á Hofi á Kjalarnesi átti Sesselju f*órð-

ardóttur; börn:

a. Kristín.

b. Jón.

a. Margrét eldri átti síra Jón Guðmundsson á Skeggja-

stöðum.

b. Margrét yngri átti launbarn með I>órði yfirdómstjóra

Jónassyni, sjá hér síðar.

1) Hannes og Snjálaug dóu bæði barnlaus.

2) síra Jón Einarsson var prestur á Hálsi í Hamarsfirði, svo

Einholti.

3) Einar hætti við skólalærdóm, átti móti vilja allra sinna

Þuríði nokkra, þau skildu síðan.

4) Guðrún var seinni kona síra Skapta Skaptasonar á

Skeggjastöðum; þeirra börn:

a. Einar á Svínavatni, átti dóttur Björns á Hofi í Svarf-

aðardal Egilssonar.

b. Stefán var norður í f^ingeyjarsýslu.

c. Jósep læknir á Hnausum í Húnavatnssyslu, mikiU

þrekmaður og framkvæmdamaður.

d. Margrét, ógipt, barnlaus.

5) Björn og Margrét hafa dáið ung.

Hálfdán hét enn sonur síra Einars og Margrétar, hann átti

Hólmfríði f*órarinsdóttur frá Hóhim í Laxárdal, þau bjuggu á

Oddstöðum.
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2. Karítas átti porstein í Vatnsskarðshólum, Ey-

jölfsson; börn:

a. I^orsteinn.

b. Kristín.

c. Ólöf.

d. Þórunn.

e. Guðrún.

f. Karítas.

g. í^órunn yngri.

h. Guðrún yngri.

í. Finnur.

3. Jón sigldi og varð garðari, svo skólahaldari á

Amager.

4. Guðlaug.

Seinna átti Þórunn síra Jón prófast Steingríms-

son; börn:

5. Sigríður, kona síra Sigurðar á Heiði og síðan

síra Markúsar Sigurðssonar.

6. Katrín átti síra Berg Jónsson á Prestbakka;

þeirra börn:

a. I*orbjörg.

b. ísleifur.

c. Jón 0. fl.

7. Jórunn átti síra Þórð Brynjólfsson, barnlaus.

8. Guðný átti síra Jón Jónsson; þeirra börn:

a. Síra Jón Austmann í Vestmannaeyjum.

b. I^órunn.

c. Guðrún.

d. Páll.

e. Pálmi snikkari.

9. Helga átti síra Ólaf Pálsson á Eyvindarhólum.

C. Jón,

í). J>orleifur,

É. Margret, dóu ung.

Hannes var fæddur á Möðruvalkklaustri 27.júlí 1694, útskrif-

aður úr Hólaskdla 1712, varð heyrari þar við skólann 1715, og

þá dómkirkjunnar ráðsmaður. Hann giptist á Hólum 2. október

1717, var Jörunn þá 18 vetra og ól barn (Þórunni) millum
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kaups og- festa; hann varþá23 ára. Árinu fyr, 1716, gjörðist

liann fullmpktuour í Vaðlasýshi hjá föður sínum. 1717 fékk

faðir hans afsvar konungs, er hann sókti um vonarbrí'f handa

syni sínum Hannesi fyrir Vaðlaþingi; var hann fullmektugur föð-

ur síns til þess 1721, að faðir hans hafði frá sagt ser syslunni og

amtmaður Fuhrmann setti hann þar fyrir sýslumann 21. júlí 1721,

en konungsbiéf og staðfesting fekk hann dagsetta 31. október

1722 fyrir sýslunni. Amtmaður Fuhrmann afhenti honum aut-

oríseraðan prótókol 1721. Honum var tilslegið hálft ^Munka-

þverárklaustur móts við þá veranda landþingisskrifara Jón

Jónsson eptir festubrefi Cornelii Wulfs 23. júlí 1722, máttu

þeir til samans útleggja í festu 80 rd. fyrir utaii skrifarapen-

inga. 1717 bjó Hannes sj'slumaður á Slórubrekku, síðan 2 ár

á Bakka í Yxnadal, svo 3 ár á Urðum í Svarfaðardal, en 1724

íiutti hann að Munkaþverárklaustri; 1726 keypti hann af Birni

bónda jMagnússyni Espihól með Víðiigerði fyrir 100 hndr. og

gaf þar fyrir Bakka í Yxnadal, Auðnir, Hraunhöfn og Bessa-

hlaði, sem og 5 hndr. í peuingum, eru það 100 hndr., og þar

við jók hann Skjaldastöðum, kirkjujörð, 20 hundruðum. Að
Espihóli ætlaði Hannes sýslumaður að flytja vorið 1726, cn

honum entist eigi h'f þar til, því á sama vori (1726) 1. maí

andaðist hann að ]\Iunkaþverá og var þar jarðaður 15. sama

mánaðar. Hann var virkilegur sýslumaður í 4 ár, en hafði þó

lögsögn í Vaðlaþingi í 9 ár með elsku og virðingu sýslubúa

sinna og miklum metum yfirboðara sinna og annara góðra

manna; því hanii stundaði hið bezta, fór sem vægilegast og

skynsamlegast í öll mál, og sætti allt það er sætta mátti.

Marga hans diíma hofi eg í höndum, sem oflangt og óþarft er

her að rita, og finnast nokkrir þeirra í 8. hluta Árbúkanna.

Mœlt er, að Hannes syslumaður liafi fyrirsagt, að sveinn sinn

Stefán Einarsson mundi verða seinni maður Jórunnar konu

sinnar; þó var Stefán manna ófríðastur sýnum, en skarpur og

vel lærður. Eptir dauða Hannesar syslumanns Lárussonar bjó

ekkja hans Jórunn það ár á Munkaþverárklaustri, og var Stefán

stúdent Einarsson með henni til forráða, og eins á Espihóli,

þá er hún þangað flutti; bjó hún svo um hríð, 6 og hálft ár, á

Espihóli ógipt, til þess Stefán vígðist til prests, þá giptist Jór-

unn honum 1733, var þeirra brúðkaup á Espihóli; síra Stefán
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fékk Laufíís, og voru þau þar saman í 10 ár, til þess að hann

dó, þá flutti Jórunn að Grund í Höföahverfi og var þar í 21

ár með dætrum sínum, en andaiMst þar 7. nóvember 1770, skorti

hana 3 vetur á áttrætt. Jórunn var marg-dyggðauðig og guð-

hrædd höfðingskvinna. Börn hennar voru 9, |)ar af 2 piltar

og 7 stúlkur. Af dætrum þeirra hjóna giptust.

1. Hildur Magnúsi Árnasyni, barnhius.

2. Margrét Porgrími stúdent, syni síra Jóns á

Hálsi.

3. Kristín síra Magnúsi syni síra Björns á Helga-

stöðum.

4. Guðlaug Ólafi silfursmið Jónssyni frá Selkoti

undir EyjaQöllum.

5. (íuðriin, seinni kona síra Jóns Egilssonar í

Laufíísi, barnlaus.

Jóu Pálssoii Vídalíii.

Fodir: Páll lögmaður Vídalín Jónsson, sjá Dalasj'shi.

Móðir: Porbjörg Magnúsdóttir.

Kona: Helga Steinsdóttir biskups, þau giptust á Hólum vet-

urinn 1725.

Burn: Jón, fæddur 172G dó 17G7, var prestur í Laufási og

átti Sigríði dóttursíra Magnúsar í Húsavík Einarsson-

ar prests í Garði; barn:

1. Geir biskup Vídah'n, fæddur 1762, dó 1821, átti

Sigríði, dóttur síra Halldórs í Hítardal; þeirra son

Árni.

Jón eldri Vídalín, Lærði her :í landi, fór svo utan til meiri

lærdóms iðkana við háskólann í Kaupmannahöfn, og var þar

nokkur ár, kom svo inn og varð heyrari við Hólaskóla í 2 ár,

giptist Helgu seinna árið.

I>egar sýslumaður Hannes Scheving dó 1726, var Jón Vídah'n

eptir beiðni föður hans, Páls lögmanns, settur sýslumaður í

Vaðlaþingi aí aratmanni Fuhrmann um sumarið. Hann reið

um haustið með Steini biskupi norður að Munkaþverá og aug-

lýsti veitingarbréf sitt að Grund í Eyjaíirði. (Jón sýshimaður

Jakobsson segir, aö hann hafi stefnt 3 hreppa þing að Sp.jald-

haga og þar augiýst veitingu sína, tjáir hann hann hinn sein-
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asta, er þar hafi þing átt við bændur). Vildi Jón frá Möðru-

völlum ferðast til Hóla í Hjaltadal; var með honum Jón, son

Porláks prests 1 Miklagarði Grímssonar Sigurðssonar sj'slu-

manns Hrólfssonar, raannvænlegur, um tvítugt, og annar skóla-

sveinn, I>orlákur Londemann, son Torfa sýslumanns. 12. okt-

óber riðu þeir frá ^Möðruvölhim í Hörgárdal til Myrkár og sama

aptan upp á Hjaltadalsheiði; var veður dimmt og ískyggilegt,

gjörði mikið frost og vestan fjúk ura nóttina; þeirra var leitað,

þá er upp létti, og þeir eigi korau frara, fundust hostar þeirra

raeð beizhim, en þeir eigi, þótt opt væri leitað, fyrri en um

vorið eptir, við vörðu þá, or vestan til er á heiðinni, þdttust

menn sjá vegsummerki, að Jón Þorhlksson hefði lagt yfirhöfn

Vídalíns ofan á hann og sveininn, og brotið hana vel að þeira

allt ura kring, en lagzt síðan skararat þar frá undir síðherapu

sína. Voru þeir grafnir á Hólum. Engin dómaraverk hefi eg

séð eptir Jón Vídalín. Ekkja hans Helga Steinsdóttir, sem ól

son sinn eptir andlát bónda síns, giptist seinna Einari Jóns-

syni', er lengi var Hólastaðarráðsmaður og bjó í Viðvík; ekki

áttu þau börn, er lifðu. Eptir fráfall Jóns Pálssonar Vídah'ns,

sendi Páll lögmaður Vídalín, faðir J(5ns, ritara sinn Arnór

Jónsson, er um vorið skyldi reka Vaðlasýslu og gegna sýslu-

manns verkum sem lögsagnari; ura það, er við bar í þessari

hans þingaferð, veit eg ekkert raarkvert að ritfæra. Hann

varð löngu seinna sýslumaður í Borgarfjarðarsýslu fyrir sunnan

Hvítá (sjá Borgarfjarðarsyshi). Arnór var í mörgu ágætur

maður og vel að ser ura margt, þótt hann eigi vœri latínu-

lærður.

Jón Jóiisson.

Fndir: Jón Fljótaráðsmaður, bjó á Hraunum og Tungu í

Fljótum, hann var son síra Sveins á Barði í Fljótum

Jónssonar bónda á Sigiunesi: Jón Sveinsson var lengi

krankur, dó 1707, 55 ára.

jVódh:' Helga, dóttir Guttorms bónda á Hraunum í Fljótum

Jónssonar oo- Máhnfriöar dóttur Hhiaa HóJastaðarráðs-

1) sjá um Einar Jónsson her að framan.
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manns Jdnssonar á Einarsstöðum í Reykjadal, Illuga-

sonar prests í Múla.

Kona: Guðrún, dó 1765, dóttir fórarins Vigfússonar (aðrir

Sigfússonar) Friðrikssonar; ritað er, að þessi Þórarinn

hali haldið hálft Munkaþvorárklaustur í 22 ár og þá

flutt sig á eignarjörð sína Grenivík. IMóðir Guðrúnar

var Ingibjörg dóttir síiar Markúsar í Laufási Geirsson-

ar; hún giptist á Möðruvölhim 1685, dó 1707. Þórar-

inn Vigfússon' dó 1707 eða 1708.

Börn: A. fórarinn sýshimaður, sjá her síðar.

B. Málmfríður, kona Sveins lögmanns á Munkaþverár-

klaustri Sveinssonar; þeirra börn.

1. Jón Sveinsson, landlæknir, barnlaus.

2. Jón yngri, sýshimaður í Múlaþingi, sjá þar um
hann.

3. Ingigerður, kona síra Þorkels stiptprófasts

Olafssonar, hún dó 14. október 1775 af barns-

förum, barn:

a. síra Sölfi á Hjaltastöðum, giptist og átti

börn:

4. Karítas átti Erlend, er hélt hálft j\Iunkaþverár-

klaustur, Hjálmarsson; þeirra böin:

a. síra Páll.

b. Fihppía^.

c. Sigríður^.

5. Ingibjörg átti Magnús prófast Erlendsson,

börn^:

1) Friðrik var undirkaupmaður á Húsavík, danskur að kyni

og af góðum ættum, Vigfús sonur hans bjó að Hóli í Kinn,

var vitur maður og vcl menntaður, kona hans hét Sesselja, dótt-

ir Pórarins á Vikingavatni, er var auðigur og ágætur maður.

2) hún var fyrri konasíra Baldvins á Upsum, sem fyr segir.

3) Sigríði átti Arni sonur Jóns hneknis Péturssonar.

4) Börn þeirra síra Magnúsar á Hrafnagili og konu hans

Ingibjargar, er upp komust, voru:

a. Guðlaug, fyrsta kona Guðjóns Sigurðssonar, er eitt
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a, Erlendiir.

b, Guðlaug.

c, Jón.

G. Guðrún rló ógipt 1780 barnlaus.

7. Jón.

8. Vigfús.

9. Sölfi.

10. Helga.

11. Helga önnur dóu á unga aldri.

Jón er borinn á Hraunura í Fljótum lOS^ eða 1683, skírður

af síra Jóni Sveinssyni, or þá var ka])ellán á Barði. Uppólst

Jón fyrst hjá síra Sveini á Barði, og eptir lát hans hjá for-

eldrum sínum, til þess að hann 12 vetra, 1695, var settur í

Hólaskóla; þaðan var hann útskrilaður með góðum vitnisburði

1704 af skólameistara Jóni Arnasyni. Sama ar gjörðist Jón

sveinn Björns biskups f'orleifssonar, en að ári liðnu 1705 var

hann kallaður til djákna á ]\Iuðruvöllum af sýslumanni og

klausturhaldara Lárusi Scheving; þar ávann hann sér bezta

þokka húsbónda síns bæði fyrir siðfcrði, la^rdóm og útréttingar

í biiskaparsökum, og sigldi með þessum húsbónda sínum 1708.

t*á, cr hann fyrir litlu var kominn til Kaupmannahafnar, tók

hann við háskólann hið fyrsta lærdómsprdf, og komst í stúd-

entatölu: gaf sig síðan þar við lærdómi, er hann gat, en þjón-

aði húsbónda sínum jafnframt í því, er hann vildi, og kom inn

með honum næsta sumar cptir, og varð hjá honum sem fyr,

en lagði sig þá mjög eptir bókmenntum, hvenær sem tækifæri

gafst. 1712, 12. júlí, var hann af konungi útncfndur vísi-

landþingsskrifari Sigurðar Sigurðssonar að tilblutun Lárusar

sinn var á Sjáfarborg. þcirra snn var Pctur, organs-

leikari, kona hans var Guðrún, systir frú Kirstínar móð-

ur Lárusar yfirddmara, sjá Þingeyjarþing.

b. Rannveig átti Jdn ívarsson á Kaustum hjá Akureyri.

c. Valgerður seinni kona síra Sigurðar Arnasonar á Hálsi.

d. Karitas átti Jdscp Grímsson græðara á Stokkahlöðum.

e. Ingibjörg kona Jafets Diðrikssonar lieinholts.

f. Guðrún kona síra Hallgríms á Hrafnagili Hallgrímsson-

ar Thorlacíusar prcsts í iMiklagarði.
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sýslumanns, er hann enn nú dvaldi hjá í 4 ár, og var hans

önnur. hönd í bústands- og brefagjörðum. 1716 12. júní fram-

fór trúlofun hans með Guðrúnu Þórarinsdóttur, en brúðkaup

þeirra var haldið 29. september sama ár, bjó hann þar eptir í

Grenivík. 1722, 18. jiUí, var honum til slegið hálft Munka-

þverárkhxustur til móts við Hannes sýslumann Scheving, þar

upp a fékk hann staðfestingarbréf konungs 23. maí 1723; af

sínum parti gaf hann 40 rd. í festu. 29. marz gaf konungur

honum bréf fyrir Vaðlaþingi, hefur hann sókt um sýsluna fyrra

árið, og er Ijóst, að eigi hefði Jón Vídah'n fengið hana, þótt

lifað hefði; leyfi konungs fékk hann til að búa utan sýslu, sem

sé í Grenivík. Marga dúma lét hann ganga í sýslu sinni, er

eg eigi hirði hér að upp telja, en get þess, að 1735 18. októ-

ber niður setti sýslumaður Jón, eptir beiðni Odds fyr lögmanns

Sigurðssonar og boði amtmanns Lafrentz, jörðina Eyvindarstaði

í Eyjafirði, áður 50 hndr. að dýrleika, með 1 hndr. og 20 ál.

landskuld og 4 kúgildum, vegna þess að allur skógur var

genginn undan jörðunni, svo að þar sást eigi skógarvitund í

landi, en málnytu gagnleysi svo mikið, að 7 kúgildi gjörðu í 5

daga 1 fjórðung smjörs. Fyrir þessar og fleiri sakir skyldi

jörðin framvegis eigi tíundast fyrir meira en 20 hndr. og

eptir hana gjaldast 20 aurar, en með henni leigjast 4 kúgikli,

eins og áður. 1736 19. október niðursetti hann cptir amt-

manns skipun jörðina Lithidal í Ej'jafirði, 40 hndr. að fornu

með 6 kúgildum og 2 hndr. landskuld fra manna minni, til 20

hndr. til tíundar vegna skriðna og skemmda á túni og engjum,

sem og voru upp blásnar. Jón sj'slumaður hafði fyrir umboðs-

mann sinn í Vaðlaþingi mág sinn, klausturhaldara Sölfa Tóm-

ásson á Munkaþverá, (hann átti Halldóru systur Jóns) og fleiri

skýra menn til að niðursetja þrætur í sýslunni. Hann tjáist að

hafa verið til settur að vera í stiptamtmanns stað í hvorum-

tveggja Consístoríalréttinum her á landi; einnig var hann einn

af þeim 4 sýslumönnum, sem tilsettir voru við lagaverkið, sem

teljast I^orsteinn 8igurðsson, Sigurður Sigurðsson, Ormur

Daðason og Jón Jónsson. Jón sýslumaður var og ásamt Corn-

elíusi "VVulf landfógeta Commissaríus í prentsverks málinu mill-

um Steins biskups og l^órðar biskups erfingja, þótt þeir sætt-

ust sjálfir. 1739 tók Jón sýslumaður son sinn pórarinn fyrir
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sinu lögsagnara, en 1747 frá sagði Jón sér sýsluna, þá er hann

hafði hana haldið í 20 ár með sóma og velþóknun yfirboðara

og Hestra sýshibúa. Sýshiraaður Jón bjó þar eptir í Grenivík

embættislaus, til þess að hann dó þar 24. maí 1762, áttræður

að aldri, Guðrún kona hans dó 1765. 1762 voru Jóni tilslegnar

Norðursýshijarðir með 35 og einum hálfum rd. í festu. Jón

sýshimaður var bezti búhöldur og fyrirsjónarmaður, vel efnaður

og hafði jafnan gnægð í búi, svo að hann miðlaði öðrum tals-

vert, iðjumaður var hann hinn mesti, annaðhvort \ið lærdóms-

menntir, erabætti sitt eða búsýslu; þótt hann eigi væri bráð-

skarpur, varð hann lærður maður af ástundun sinni, eins í

lögvísi og guöfræði. Honum er eignuð útlegging yfir nyja testa-

raentið, einnig útskýring yfir orðið skattur og þingfararkaup,

útlegging yfir baróns Holbergs nattúrurett ; hófsmaður var hann

um alla hluti, stilltur, aðgætinn og sundurgjörðalaus, fráleitur

smjaðri og sjálfshrósi; á sjötugs aldri lók honum mjög að

daprast sjón, sem fór í vöxt, svo að hann var á sínum seinustu

árum eigi bóklæs, brjóstveiki leiddi hann loks til bana; hann

er grafinn að Höfða í Höfðahverfi. Hann þótti með helztu

sýslumönnum í sinni tíð.

{órariun Jónsson.

Fabir: Jón sýshimaður Jónsson, nýnefndur.

JJóðir: Guðrún Pórarinsdóttir Vigfússonar Friðrikssonar; Vig-

fús var danskur að kyni í aðra ætt, og átti 1663 í

málum við Jón uokkurn Sigurðsson í Norðursýslu, sjá

Hrólfs Sigurðssonar dómasafn'.

Kona: Sigríður yngri, dóttir síra Stefáus á Höskuldstöðum

Ólafssonar prófasts á Hrafnagili Guðmundssonar bónda

á Siglunesi, bróður síra Sveins á Barði Jónssonar^;

1) þetta dómasafn er ekki prentað, og eg hefi ekki séð það.

2) Jón, faðir síra Sveins á Barði, var Guðmundsson; síra

Sveinn orti á níræðisaldri erfiljóð eptir föður sinn, er byrja þannig

«Jón Guðmundsson í guði,

genginn er heimi frá».

Síra Sveinn á Barði átti tvo bræður, er Guðmundar hétu, var

annar þéirra á Siglunesi og átti, sem hér segir, Sigríði dóttur
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koiia Giiðmuiular var Sigríður, döttir Ásgríms skálds á

Höfða Magnússonar og þóru, sem var Asgríms fyrri

kona; var Þóra dóttir Erlendar prests í Fclli Guð-

mundssonar og systir skáldsins síra Guðmundar, sem

eptir ýmsan hrakning frá í>ingeyraklaustri, sem djákni,

frá Glæsibæ, frá Möðruvallaklaustri og seinast frá

Grímsey, lenti sem kapellán hjá föður sínum og fékk

staðinn eptir hann. Múðir Sigríðar var Kagnheiður

Magnúsdóttir Björnssonar Pálssonar Guðbrandssonar.

Föðurmóðir Sigríðar Stefánsdóttur var Anna dóttir

síra Stefáns á Vallanesi Ólafssonar prófasts í Kirkjubæ

Einarssonar prófasts í Eydölum, Sigurðssonar prests í

Nesi og Grímsey. Síra Einar í Eydölum var fæddur

1539 að Hvammi í Aðalreykjadal, skírður af síra Sig-

urði Jónssyni á Grenjaðarstað, ölst upp við fátækt,

fór í skóla 14 vetra og lærði latínu í 4 ár, vígðist til

prests að Möðruvallaklaustri 18 vetra, færði mat úr

selinu heim til klaustursins á sumrum og gjörði þar

þá selráðskonuna ólétta, og átti hana síðan, var þeirra

son Oddur biskup, getinn í Möðiuvallaseli; síðan varð

hann prestur við Mývatn, þar eptir að Nesi í Aðal-

reykjadal, og þar um hríð prófastur; lét honum bú-

skapur eigi vel, var og barnafjöldi ærinn. í^á er Odd-

ur son hans varð biskup, túk hann föður sinn í Skál-

holt við 16. mann; áriö eptir fékk hann honum Hvamm
í Norðurárdal og næsta ár Eydali eystra, og fékk þar

að auki honum umboð til að lifa af, kom og systkinum

Asgríms skálds á Höfða Magnússonar, og Pöru, fyrri konu Ás-

gríms, Erlendsdóttur, þeirra son síra Olafur Guðmundsson á

Hrafnagili; en hinn Guðmundurinn bjó á I^órustöðum í Ólafs-

firði, hans son var Sveinn Fljótaráðsmaður, faðir Guðrúnar, er

Eiríkur í^orsteinsson á Brekku átti, sjá Tímarit mitt 1. hepti

bls. 16. Seinni kona Asgríms skálcls var |>uríður, systir fyr-

nefndra bræðra; þeirra börn:

1. Erlendur.

2. Herdís.

3. Valgerður.
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síiiura til þeirrar menningar, sem hann gat. Síra Ein-

ars fyrri kona var Margrét Helgadóttir, en seinni kona

Ólöf Þórarinsdóttir, báðar af bændafólki o^ eigi auðig-

ar. 8íra Einar varð liina kynsælasti raaður, og næst

Ormi sýsluraanni í Eyjum var hann hinn fjölmennasti

að afkomendum, þá er hann dó.

Böni: A. Stefán', skírður 25. ágúst 1754, varð vísilögmaður

1779, virkilegur 1782, amtmaður í norðuramtinu

1783, fékk lausn frá lögmannsembætti 1789, settur

í stiptamtmanns stað 1804 og aptur 1810, varð

konferenzráð 1813, riddari af dannebroge 1815,

dó 1823, átti Eagnheiði Vigfúsdóttur Schevings (sjá

Hegranessþing):

1) Börn amtmanns Stefáns og Kagnheiðar voru:

1. Anna.

2. Þórarinn.

3. Sigríður.

4. Guðrún.

5. Eagnheiður dó ógipt tvítug.

6. Sigurður, las guðfræði við háskólann, veiktist og

dó þar.

7. Vigfús varð kancellisokriteri, brjálaðist, kom apt-

ur inn, varð í brjálsemi Porvaldi Schovelín að

bana, var svo íiuttur út og honum komið á St.

Hans spítahi.

8. í^urarinn var um tíma við verzlun á Akureyri

og Kiivíkum, var seinast í Skjaldavík, átti Katr-

ínu, systur amtmanns Péturs Havsteins; eitt

af börnum þeirra

Jakob, kaupmaður í Kúvíkum, á ddttur Óla

Viborgs á Ófeigsíirði, er var merkisbóndi.

9. Anna Sigríður fyrri kona Páls amtmanns pórð-

arsonar Melsteðs; launbarn hennar með Friðriki

verzlunarmanni MöUer á Akureyri

Sigríður Anna konasíra Símonar á I*ingvöllum

Vormssonar Bekks.

10. Ólafur cand. med. bjó á Hofi í Möðruvalla-
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B. Vigfús, skírður 21. maí 1756, varð (Candidatus)

sýslumaöur í Gullbringu- og Kjósarsj'slum 1781,

fékk Eangárþing 1789, varð kansellíráð 1810, fékk

Vestmannaeyjar tillagðar Rangárþingi 1812, gegndi

lögmanns verkum á alþingi forna 2 sumur, dó

1819, átti Steinunni Bjarnadóttur (sjá Rang-

árþing).

C. Gísli, skírður 12. nóvember 1758, varð prestur og

prófastur að Odda á Rangárvöllum 1784, giptist

klausturssókn, átti Halldóru Jjorláksdóttur frá

Skriðu; í>orlákur var bróðir síra Gunnars Hall-

grímssonar, föður síra Gunnars í Laufási.

11. Oddur lyfsali í Læknisnesi og Akureyri,

átti fyrst Solveigu Bogadóttur frá Staðarfelli,

þeirra son, meðal annara fleiri barna:

Stefán sýslumaður á Akureyri. Seinni kona Odds

var Magðalena dóttir fyrnefnds Friðriks og konu

hans Friðriku, dóttur Rasmusar Lynges, búðar-

manns á Akureyri.

12. Lárus sýslumaður í Enni, sjá Skagafjarðarsýslu.

13. Guðrún, tvíburi við Lárus, átti Dr. philos.

Gísla Brynjólfsson prest á Hólmum í Reyðar-

firði, þeirra son:

Gísli Brynjólfsson, kennari við háskólann í

Kaupmannahöfn.

14. Jakob las lög, veiktist, kom inn og dó skömmu

eptir.

15. Magnús bjó á Eyrarlandi, átti Geirþrúði, dóttur

Tyrrestrups kaupmanns á Akureyri, eitt af

börnum þeirra er:

Jakobína kona síra Daníels Halldórssonar á

Hólmum.

16. Margrét giptist ekki.

17. Stefán átti Vilhelmínu dóttur Levers verzlun-

armanns á Akureyri og fyrnefndrar Friðriku;

var Lever hennar fyrri maður. Þau Stefán

reistu bú á Espihóli.

18
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1786 Jórunni dóttur Sigurðar landþingiskrifara Sig-

urðssonar; þeirra börn:

1, Sigríður kona etazráðs og landsyfirréttarassess-

ors ísleifs Eiuarssonar
; þeirra börn:

a. Gísli'.

b. Jórunn^.

2. Síra Sigurður, átti Guðrúnu, dóttur Vigfúsar

kansellíráðs I^órarinssonar, þeirra börn:

a. Vigfús^.

b. Gísli* og fleiri.

D. Síra Friðrik, skírður 13. júlí 1763; eptir afstaðinn

lærdóm innanlands og utan vígðist hann til kap-

elláns að Broiðabólstað í Vesturhópi 1789 og fékk

það brauð eptir síra Bjariia. Síra Friðrik átti

Hólmfríði, dóttur Jóns vísilögmanns Olafssonar,

þeirra börn:

1. Bjarni stúdent í Bæ við HrútaQörð, átti fyr

Önnu, dóttur Jóns sýslumanns í Strandasýslu

Jónssonar, sjá Strandasýshi; þeirra börn:

1) Síra Gísli ísleifsson í Kálfholti átti Sigríði Guðmunds-

dóttir; þeirra son, auk fleiri barna:

Síra ísleifur í Arnarbæli, á Karítasi Markúsdóttur frá Odda.

2) hennar maður Páll Pálsson Melsteð, málaflutningsmað-

ur við yfirdóminn, var hún hans fyrri kona.

3) Vigfús sýslumaður í Strandasýslu átti Kagnheiði döttur

Páls amtmanns ÍJÓrðarsonar Melsteðs.

4) síra Gísli seinast prestur í Stokkseyrarkalli átti Ingibjörgu

systur Ragnheiðar.

Enn var sonur þeirra:

c. síra Stefán á Kálfatjörn, átti fyr Rannveigu, dóttur

Sigurðar kaupmanns í Keykjavík Bjarnasonar riddara

Sigurðssonar, barnlaus.

seinni kona hans er Steinunn systir Eannveigar, þau

og svo barnlaus.

Sira Sigurður giptist aptur Sigríði Pálsdóttur, ekkju

• síra Þorsteins Helgasonar í Keykholti.
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a. Friðrik '.

b. Hólmfríður^.

c. Jórunn^.
'

d. Jón*.

.Svo Helgu Arnbjarnardóttur.

2. Jón stúdeut í Víðidalstungu átti Kristíuu, dótt

ur síra Jóns á Gilsbakka Jónssonar; börn:

a, Ragnheiður^.

b. Páll Vídalín^.

3. Elín.

4. Porbjörg.

5. Sigríður.

6. Ragnheiður.

E. Magnús, skírður 21. febrúar 1767, var við lærdóm

utan- og innanlands, gáfuUtill; hann átti 1792

Ingibjörgu, dóttur Magisters Hálfdáns skólameist-

ara Einarssonar, varð umsjonarmaður brennisteins-

verksins á Húsavík, svo klausturhaldari á Munka-

þverá eptir Erlend Hjálmarsson, hann dó 1804, en

Ingibjörg, er var fædd 1768, dó 1820; þeirra börn:

1. Þórarinn ÖQörð sýslumaður, átti Rannveigu,

dóttur kansellíráðs Vigfúsar Þórarinssonar, sjá

Skaptárþing.

2. síra Páll á Sandfelli átti Önnu Benidiktsdóttur.

f>eirra dóttir Oddný.

F. Ragnheiður, laundóttir í^órarins sýslumanns, giptist

1) dó í skóla.

2) hún átti Jön Eiríksson; þeirra börn:

Síra Stefán á Bergstöðum, og fleiri.

3) hennar maður í*orsteinn á Upsum.

4) síra Jón á Tjörn í Svarfaðardal, átti Hólmfríði Sigurðar-

dóttur, sjá Húnaþing.

5) Ragnheiður átti síra Jón Sigurðsson á Breiðabólstað í

Vesturhópi; þeirra dóttir

Kristín kona síra Þorvaldar Stefánssonar á Hvammi í

Norðurárdal.

6) Páll Vídalín átti Elínborgu dóttur síra Friðriks í Akureyjum.

18*
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landfógeta Jóni Skúlasyni, er dó 1789, þeirra son

Jón Vidöe drukknaði sama ár; bezta mannsefni.

Móðir Kagnheiðar var Guðný Gunnlaugsdóttir í*or-

valdssonar, af allgóðu bændafólki; Guðný átti svo

annað launbarn með Tómasi Tómassyni, er hét

Jón; síðau giptist hún Jóni Jónssyni.

Þórarinn Jónsson var borinn í Grenivík í í^ingeyjarsýslu

23. desember 1719, uppólst hann hjá föður sínum, sem að

mestu kenndi honum venjulegan skólalærdóm; útskrifaður fór

hann utan 1737 til Kaupmannahafnar háskóla, og lagði sig

eptir lögvísi undir prófessors Höyers tilsögn, en 1739 kom hann

inn aptur, kallaður af föðiu" sínum sér til aðstoðar. í*að ár og

þar eptir, svo lengi sem hann lifði, gjörði hann íiest sýslu-

manns verk í Vaðlasýslu, og fórust þau honum vel. Pórarinn

hafði komið snemma inn um vorið 1739, því 24. júlí fékk hann

skipun amtmanus Lafrens að dæma í Víðivallna brigðamáli,

dæmdi hann þó eigi í því fyrri, en næsta ár eptir. 1740 dæmdi

hann ónýtt gjafabref húsfrú prúðar á VíðivöUum til dætra

Benidikts og Porláks, þar hvorki voru vottar undir bréfinu,

sem dagsett var 1728, eða nokkurn tíma þinglýst. 1747, þá

er Jón sýslumaður sagði lausri Vaðlasýslu, sókti í>órarinn um
hana og fékk sér hana veitta af konungi 20. febrúar 1748.

1751 var Þórarinn skikkaður af lögmanni Magnúsi Gíslasyni,

amtmanns fullmektugum, að yfirlíta og úttaka Hólastól, hvað-

an sýslumaður Skúli átti, eptir skýrslu Halldórs biskups, að

hafa tekið við, svo h.ús hefðu hrörnað, meðan Skúli var um-

boðsmaður frá 1741 til 1746. Mætti Skúli eigi og eigi þeir

syslumenn, er fyr voru úttektarmenn. í^etta ár 1751 var

Pórarinn ásamt Bjarna sýslumanni settur til að gjöra í Sunn-

efumáli Víums. Það ár bar og það stórmæli til í Eyjafirði,

að þrír menn veittust að einum og drápu hann; dæmdi Pör-

arinn þeim öllum lífiát með exi. Sýslumaður Pórarinn bjó

ógiptur á Grund í Eyjafirði, var uppgangsmaður og auðigur,

búsýslumaður mikill og hafði gnægt í búi; vildu þá margar

stúlkur að sögn eiga hann, er mælt að hann hafl notað sér

sumra velvild að öðru en ektaskaparmálum. pá var á Eyr-

arlandi Helga Magnúsdóttir Björnssonar sýslumanns Pálssonar,

hafði hún tekiö systurdóttur síua, Sigríði yngd Stefánsdóttur
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í frændsemisskyni: þá cr pórarinn sýslumaður forðaðisi um
sýsluna eða í kaupstað, gisti hann opt á Eyrarlandi. Helga

hafði aðgætt, að f*órarinn og Sigríður litu hýrlega hvort til

annars, og kannske um of. Helga var stórlynd og talaði djarf-

lega þar um við Þórarinn, og að hann skyldi ekta Sigríði; okki

var Þórarinn fijótur til að játa því. Helga fékk þá bróður sinn,

síra Björn á Grenjaðarstað Magnússon, að túlka það mál og

lét Sigríði fara að Grenjaðarstað; gat hann því til leiðar kom-

ið, að f*órarinn sýslumaður giptist Sigríði 13. nóvember 1753,

og farnaðist þeim vel, þó mátti hún láta allt liggja í því skauti

sem hann vildi, raeðan þau lifðu saraan; hiín var þá snauð að

fé, on hann orðinn auðigur mjög. (þeita um giptingu í^órar-

ins er eptir sögn áreiðanlegra manna). Fyrir utan Vaðlaþing

hafði f>órarinn ásamt Sveini lögmanni Sölfasyni Hólastóls íjár-

uraboð 17G1 og til þess Yigfús Scheving við tdk 1762. pór-

arinn sýslumaður fekk og Norðursýslu jarða, Eyjafjarðar jarða

og Eyjafjarðarsýslu jarða umboð, og Hólabiskupsstól tilheyrandi

Hörgárdals og Svarfaðardals umboö; Iiann var sjálfur mesti

útsjónar- og aflamaður, hafði og mikil víxli bæði á útlendum

og innlendum vörum, og kunni vel með að fara; aflaðist hon-

um því stúrfe, og keypti töluvert jarðagóz. Eptirskrifaðar

jarðir í Vaðlasýslu niður setti í^órarinn sýslumaður að tíund í

sinni valdstjórnar tíð, sumar eptir amtmanna, sumar eptir eig-

anda og sumar eptir umboðsmanna beiöni.

U.

10.

11.

Auðbrekka með lijáleigum

Ásláksátaðir með kotinu

Arnarstaðir ....
Æsustaðir ....
Bægisá syðri . . .

Stóra- og Litla- Brekka

með hjáleigum . . .

Brekka í Svarfaðardal

með Brekkulæk . .

Digurtunga ....
Dunhagi ....
EspihóII með Víðirgerði

Stóra Eyrarland með hjá-

leigunni Barði og Mið-
húsum ....

Ál
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Ár. Dagar. Jarðadýrleiki.

12. Fagriskógur . . .

13. Fornhagi ....
14. Störagrundar hjáleigur

Hólshús, Holt, Holtsel,

Miðhús
15. Grýtubakki . ,

16. Gullbrekka . .

17. Holt í Svarfaðardal
18. Hleinargarður .

19. Hagi ....
20. Hólar í Eyjafirði með

hjáleigu . .

21. Hof ....
22. Hlaðir, klausturjöri

23. Hvanimur
24. Hjaltastaðir . .

25. Hvarf ytra

26. Holt með hjáleigum
27. Hreiðarstaðir og Hreiðar-

staðakot ....
28. Jórunnarstaöir . .

29. Yxnafell ....
30. Kristnes . . .

31. Kotá ....
32. Langahlíð ....
33. Leyningur . . .

34. Möðruvellir . . .

35. Márstaðir syðri . .

36. Márstaðir ytri . .

37. Naust . . . . .

38. Neðstaland . . .

39. Ós
40. Rúgstaðir með Sám-

stöðum ....
41. Sakka meÖ Ölduhrygg
42. Stóridalur, fyrir utan

Ytri og Syðri Gerðar
43. Skáldstaðir . .

44. Stokkahlaðir . .

45. Stórihamar með Há-
hamri ....

46. Svertingsstaðir

47. Samtyni ....
48. Torfufell og Hólsgerði

49. Tjarnir . , . ,

1752 10. maí
1750 28. maí

1752 2, oktbr.

1747 30. septbr.

1754 12. júní

1745 23. oktbr.

1751 8. oktbr.

1755
1751
1762
1756
1753
1752
1751

1751

1751
1753
1746
1756
1752
1742
1755
1760
1761
1752
1753
1747

1750
1751

12.

27.

17.

3.

6.

10.

4.

nóvbr.

oktbr.

maí
oktbr.

apríl

júní

júní

4. júní

21. oktbr.

8. oktbr.

23. júlí

27. oktbr.

9. maí
24. júní

9. oktbr.

30. maí
5. júní

17. oktbr.

16. janúar

27. maí

30. oktbr.

12. oktbr.

1744 20. oktbr.

1749 10. nóvbr.

1752 17. oktbr.

1752
1732
1761

1739
1753

20.

4.

5.

27.

18.

oktbr.

oktbr.

maí
oktbr.

oktbr.

fyr

30
30

60
40
40
60
30
30

100 60
30
30
40
20
30
40

60
40
40
80
20
30
60
80
30
30
40
24
40

40
60

40
30
40

60
30
40
50
40
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ræktaði með því að lesa góðar bækur, og þótt hann eigi væri

utan 1 eða 2 vetur utanlands við lögfræðis iðkun, þótti hann,

eptir nokkra ára tíma hér í landi, maður vel að sér i lögum.

Sýslumönnum hér var á þeim tímum eigi heldur boðið að

taka reynslupróf í lögfræði; hafa og seinni tíma dæmi sýnt,

að öllura liefur eigi orðið drjúgara í dóraum, þdtt reynslupróf

tekið hati, en hinum gömhi, er ekki tóku það, og má færa

mörg dæmi uppá það. í stuttu máli, I^órarinn var haldinn

með hinura helztu sýsluraönnum á sínum dögum, og þótti

mikihuenni í flestu, en ura hann má segja sem flesta, að eng-

inn lifir, svo öllum líki.

Vigfús Haiissoii Scheviug.

Sjá ura hann Hegraness þing. N er Þórarinn syslumaður

dó 1767, var Vigfús her í landi og hafði embætti á hendi;

hann var þá settur sýshimaður í Vaðlaþingi, til þess er

Jón sýslumaður Jakobsson við tók 1768; er eigi neitt markvert

um hans lögsögn hér að segja.

Jón Jakobssoii.

/'V/fl//': Jakob, fæddur 1708, dó 1767, merkisbóndi við Búðir í

Snæfellsnessj'Slu; hann var lögrétturaaður og góður

læknir; vel að sér í flestu af bændura að vera, auðigur,

framkvæmdarsamur og fyrirsjónarmaður mikill. Faðir

Jakobs var Eiríkur, lögréttumaður frá 1714 til 173.3;

hann bjó og við Búðir, og átti Sophíu dóttur Jakobs

syshimanns i Púrnessþingi, og Marínar Eiríksdóttur frá

Jótlandi. Faðir Eiríks bónda var Steindór, bóndi á

Selhóli, sonur Jóns, er bjó á Borg og Nesi, og var

Snæfellsnessýslumaður frá 1635 til 1640 (sjá Snæfells-

nessýslu). Faðir Jóns sýslumanns var Ólafur bóndi

í Nesi, son I*órðar frá Kirkjufelli Þórðarsonar prests

Ásmundssonar^ betra.

fílödir: Guðrún, dó 1784, dóttir síra Jóns á Staðastað, er dó

1735, Jónssonar prests, Loptsonar, Arnasonar, Lopt-

sonar, Péturssonar, Loptsonar; móðir Guðrúnar og

kona síra Jóns á Staðastað var Kristín, er dó 1733,

1) Ásmundur prestur var bróðir Stefáns biskups.
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71 árs, dóttir Ólafs bónda Vigfússonar, Eiríkssonar,

Steindórssonar.

Kona: Sigríður ynori, þá okkja eptir Þórarinn sýslumann

Jónssoh.

Börn: A. Jdn Espólín, fa^ddur 22. október 1769, sjá Hegra-

nessþing.

B. Margrét, fyrri kona Björns sekrítera Olafssonar

stiptamtmanns Stefánssonar, hún var fædd 13.

janúar 1773, þoirra börn:

1. Olafur átti Önnu, dóttur Stefáns Schevings

Arnarstapaumboðshaldara; börn:

a. Helga.

b. Stefán.

c. Sigurður og

d. Margrét dóu.

e. Hannes.

f. Björn.

g. Margret.

h. Oddgeir.

2. Jón bóndi átti Guðrúnu; þeirra börn:

a. Björn.

b. Þorgrímur.

c. Margrét.

d. Ragnheiður.

e. Sigríður.

3. Jakob átti Steinunni Tóraasdóttur söðla-

smiðs; börn:

a. Tómas.

b. Guðrún.

C. Bent, fæddur 10. septbr. 1771, dó á 1. ári.

D. Jakob, fæddur 19. ágúst 1774, yfirmáta frábær

unglingur að gáfum og aUri atgjörfi, dó við Kaup-

mannahafnar háskóla 1794.

Launsonur Jóns sýslumanns með Rósu':

1) Rósa var dóttir síra Halldórs Sigurðssonar á Staðarhrauni,

hún átti seinna Jón Ólafsson, verzlunarþjón á Grundarfirði.

Bósa dó 1805.
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E. Síra Gísli, merkilegur maður, kom faðir liaiis lion-

um til menningar, varð hann prestur í Noregi, og

giptist sórenskrifara dóttur, áttu þau 3 börn.

Jón sýslumaður Jakobsson er borinn við Búðir 11. febr.

1738; 11 vetra fór hann að Staðastað í kennslu hjá síra Gísla

Magnússyni, er síðar varð biskup á Hólura; 16 vetra fór hann

í Skálholtsskóla, og útskrifaðist þaðan tvítugur 1758; síðan var

hann heima hjá foreldrum sínum hálft annað ár. Síra Hall-

dór Sigurðsson á Staðarhrauni átti þá dóttur, er Rósa hét; hún

var fríð sýnum og tilhaldsstúlka mikil, varð vel millum þeirra

Jóns Jakobssonar og hennar, og átti Jón son með henni, er

Gísli nefndist; var hann fæddur 1759, og varð seinna prestur

í Noregi og átti þar dóttur sdrenskrifara nokkurs, og með

henni 3 börn eða íieiri. Nii var útséð um prestskap Jóns, fór

hann því utan til frckari lærdómsframa, og skyhli Rósa bíða

hans, en nokkru seinna átti hiin barn með Halldóri, föð-

urbróður Jdns, fór hún þá að mestu sem fangi að Ingjaldshóli,

því of nákomnir þóttu barnsfeður hennar, þó fékkst uppgjöf á

broti hennar, og giptist hún þar eptir Jóni Olafssyni, er lengi

var við verzlun sem undirþjónn, og átti hún eina dóttur með

honum, er Valgerður hét; hún átti fyrst launbarn með Hannesi

Daðasyni, en giptist síðan Sigurði Einarssyni og átti börn með

honura. Rósa dó 1803, en Jón Ólafsson, bóndi hennar, varð

blindur og dó 1810. Jón Jakobsson fór utan 1760, og tók þá

1. lærddmspróf, en um haustið árinu scinna tdk hann raeð

bezta vitnisburði prdf í heimspeki. Hann dispúteraði á audí-

torío 1763, varð bachalaureus og lagði sig eptir lögvísi. Kofoð

Ancher var hans prívat præceptor. f*rem raissirura þar eptir

sýktist hann þunglega og lá allan veturinn; fdr inn hingað

um vorið 1765 til föður síns, er gat læknað hann að heilu,

var það raest gulusdtt. Sumarið eptir reið hann til alþingis

og vibli fá brauð nokkurt, en ekkert var laiist; fdr hann því

utan með Stykkishdlms skipi, og gekk í Bentukammerið sem

volunteur þann vetur, fyrstur íslenzkra manna, stundaði þd

jafiiframt lögfræði; stdð svo, án þess hann tæki embættisprdf,

til þess er konungur veitti honura Vaðlasyshi 12. jan-

úar 1768, kora hann inn ura vorið með Búða skipi, var þá

faðir hans andaður fyrir einum vetri; hann reið þá til alþing-



283

is og birti bréf sitt; þaðan ferðaðist hann norðiir til Eyjafjarð-

ar, og birti það aptur á þriggja hreppa þingi. 8at hann um
veturinn á Möðruvöllum í Hörgárdal samtíðis Sigríði Stefáns-

dóttur, ekkju'Þórarins sýslumanns, féll vel á með þeim og

giptist hann henni G. dag maí árið eptir; vígði l^orlákur prest-

ur Þórarinsson þau saman. í fardögum um vorið fóru þau að búa

á Espihóli hinum nyrðra. Tók hann þar við örbæli, en keypti

jöröina síðan af þeim er átti, hýsti þar svo sterklega og prýði-

lega, að enginn slíkur bær var þá í Norðurlandi, fyrir utan

Hólastól; lét hann setja túngarð um tún sitt, sletta það víða,

og varði miklu til, hafði þó jafnan gnótt í búi, og græddi fé

án allrar ásælni við aðra, sem honum var fjárstæð, og án alls

ofsparnaðar; kál- og jarðeplagarða ræktaði hann, og vart mátti

betur veija fé sínu, en hann gjörði. Hann gjörðist strax

vandlátur og reglufastur embættismaður, alvarlegur á þingum

og í öllum konungserindum, miskunsamur við nauðstadda, hjá-

hliðrunarlaus við hrekkvísa, framkvæmdarmaður mikiU, svo

honum var það að þakka, að fjársykinni varð útrýmt í Norð-

urlandi. Yíir höfuð var hann ágætismaður, sem yfirvald, hús-

faðir og búmaður. Eptir 1783, þegar stjúpsonur hans Steftln

I^órarinsson gjörðist amtmaöur nyrðra, komu ýrasar greinir til

sundurþykkis millum hans og Jóns sýslumanns, einkum smá-

vandfýsni amtmanns, er syslumaður Jón áleit óþarfa; báðir

voru bráðlyndir og of nálægir hvor öðrum, var því eigi svo

gott samlyndi þeirra, sem tengdum hæfði. pá er Jón sýslu-

maður tók að gjörast aldraður og þungfær, tók hann 1799

Gunnlaug Briem fyrir lögsagnara, en hann varð 1800 matricúl-

commissaríus, sjá um hann hér á eptir; þá tók liann Ebe-

neser fjorsteinsson, sem þar eptir veik í þjónustu amt-

manns Eiríksens og síðar var settur sýslumaður í Snæfellsnes-

sýslu, og þar eptir í ísafiarðarsj'slu (sjá Isafjarðarsyslu). Jóns

sýslumanns þriðji lögsagnari var Sigurður Snorrason, er 1805

fékk Húnavatnssýslu, sjá þar um hann. Umbeðna lausn

frá embætti fékk Jón sýslumaður árið 1805 17. april,

hafði hann þá haldið sýsluna í 7 ár hins fjórða tugar;

hann bjó þar eptir á Espihúli embættishius, en öndverðan vet-

ur 1807 sýktist liann af verkjum innvortis, lá hann næringar-

lítill allan veturinn, og andaðist að kvöldi hins 22. maíraánað-
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ar 1808, sjötíu ara gamall og rúmra priggja mdiiaða, en hafði

lifað í hjónabandi 9 vetur hins Qórða tugar: hann var jarðaður

fyrir kirkjiidyrum á Grund, móts við F^órarinn sýslumann, en

Sigríðiir ekkja þeirra var seinna jörðuð millum þeirra. Jón

sýslumaður Jakobsson var mikill vexti og mjög höfðinglegur,

her um bil 69 þumlungar á hæð, breiðvaxinn og limagildur,

nokkuð hár í sessi, en skammt lærið; kálfar og vöðvar miklir,

rétt vaxinn, ekki fyrirtaks fríður, en sómdi sér vel, glaðsvipa

og þó svipmikill, skarpt augnabragð, ef honum mislíkaði, ann-

ars tillitið mjög hýrlegt, neíið nokkuð hátt, dökkt hárið, sjón

skörp til elli, onginn var hann raddmaður, en í tali og lestri

var rómurinii mikill og þó liðugur og málið skyrt. Hann var

með gildustu mönnum að afli, en þó eigi á þann hátt sem

faðir hans, var og ætíð voikur af giktsyki í öxlum og mjöðm-

um; húfsmaöur var hann mikill í mataræði og settur í öllu

látbragði, mataðist aldrei optar en tvímælt, mest við alþýð-

legan kost: drakk opt thevatn, en stundum kaffi einusinni á

dag, aldrei optar, nema gestir væru; hann var gefinn f\'rir

skraut á húsbúnaði og í viðtekt vina sinna. Hann var hrein-

lyndur, en nokkuð bráðlyndur, sem fyr sagt, þoldi og lítt ó-

jöfnuð af yfirmönnum sínum, reyndi hann og einna fyrstur af

sýslumönnum norðanlands óþarfa vandfýsni þeirra ; hann var

grandvarlega lastvar um alla menn og hinn tryggvasti vinur.

Yiðkvæmur var hann mjög í sinni, hneigðist til ölfanga af

Jangvaranlegum sjúkdómi konu sinnar eitt ár, og fleiru öðru,

sem honum þótti móti skapi sínu, þó drakk hann aldrei nema

heima, var jafnan spakur og siðsamur, en þó nokkuð undarleg-

ur; hann var góðhjartaður og \ildi öllum gott (a). Hann setti

á stofn í Eyjaíirði föðurlausra barna og fátækra ekkna fjár-

sjóðinn og gaf þar til sjálfur 30 rd. Hann uppól vel og sið-

samlega marga unglinga, á yngri árum og mestalla sína æfi

(a) Eitt sinn, er hann kom til Magnúsar læknis, er þá var

kominn í kör, lét hann 10 spesíur undir kodda hans og hafði

eigi orð um. Það liefur Kbeneser sýslumaöur sagt mér, að

þá er Jón sýslumnður varð var við bágborin kjör einhvers,

er hann gat eigi ráðið við, griifði hann sig niður, andvarpaði

og grét. , B. B.

I



285

var liann livers manns hiigljúfi, og svo vinsæll af alþýðu, að

margir mæltu, að cigi mundi koma jafngóður höföingi í Eyja-

fjörð. Hann var lærdómselskari mikill og vel heima í mörgu,

einkum búnaðarfræði, efnafræði, læknisfræði og fornfræðum.

Gat nokkurnveginn skrifað frönsku og þýzku. Hinn lærði

sýslumaður Magnús Ketilsson kallar Jón sýslumann Jakobsson

mjög vel lærðan í mörgu. Jón sýslumaður var ritari góður,

en nokkuð brotin höndin. líit hans, er eg heíi séð, eru einkum:

1. Um mjólkurmat, prentað í 11. bindi lærdúms-

lista félagsins, 1791, í Kaupmannahöfu.

2. Æruminning Sveins lögmanns Sölfasonar, prent-

uð í Kaupmannahöfn 1791.

3. Toparchologia í Norðlendingafjórðungi, er góður

leiðarvísir, sem sem liún nær, og víðast

áreiðanleg (handrit), þar af hetí eg notað mik-

ið til þessa uppkasts.

4. Annáll yíir tilburði og árfar, cinkum norðan-

lands, frá því Sveinn lögmaður hætti, 1768 til

1794; margt í honum gott.

5. Disputatía hans í Kaupmannahöfn.

6. Æruminning Skúla fógeta Magnússonar; hana

hefi eg ekki séð, né önnur rit hans, er vel

geta veriö fleiri, en eg hefi séð eða heyrt getið.

Jóu prestur Jónsson á Möðrufelli, skrumlaus maður og

sem enginn vinur var Jóns sýslumanns, hefir sett honum þessa

grafskript

:

Hér hvílir

JÓN JÓNSSON fyrrum

valdsmaður konungs í Vaðlaþingi,

borinn dag 11. febrúar anno 1738,

látinn dag 22. maí, anno 1808.

Hann var þjóðræmdur vísindavinur,

uuni fósturjörð sinni og fólksheillum.

Norður-ísland!

lieis minnisvarða, þeims rak á tiótta

sauðhjarða sýki frá sveitum þínum.

Eyjafjörður

!

Víst munu þínir vegfarendur lengi líta spor
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embættis Jriftar hans og dugiiaðar,

en fátækar ekkjur og föðurlaus börn

gráti þakklætis táruni yfir hans grafar bcð,

er stofnaði sjóð til styrktar þörf þeirra.

Espihóll

!

Súlur þínar og salakinni,

Umgerði túns og aldinreitar

munu risuu hans og ríkmennsku

lengi bera Ijósust merki.

Deyr fé; deyja frændur; deyr sjálfur hið sama,

en orðstýr deyr aldrei, hveim er sér góðan getur.

Setti J. J.

I^jóðskáldið Jón prestur Porláksson orkti og sálm eptir

Jdn sýslumann, voru þoir þó eigi utan lítið eitt málkunnigir'.

f*ess skal loks getið, að Jón sýslumaður Jakobsson tók

Munkaþverárklaustur 1775 eptir Svein lögmann með 15 rd.

festu. 1780 var Jóni sýslumanni Jakobssyni veittur hinn

minni silfur-heiðurspeningur Landhusholdnings-félagsins í

Danmörku. 1783 sleppti hann Munkaþverárklaustri við Erlend

stúdent Hjálmarsson. Jón sýslumaður hélt aðra eins hrein-

skilna og góða sem sig, og varð því stundum svikinn.

Signrðnr Suorrasou.

Sjá ura hann við Húnavatnssýslu. f>á er Sigurður kom

utanlands frá og var á Möðruvöllum, og Ebeneser Porsteins-

son lögsagnari Jóns sýslumanns Jakobssonar gekk í þjónustu

amtmanns Eiríksens, mun Sigurður hafa orðið lögsagnari Jóns

sýslumanns oða verið settur yfir sýsluna af amtmanni Steíáni

pórarinssyni og þjónað honni þangað til Gunnlaugur Briem

tók við henni 1805; var Sigurður þá aptur settur yfir Húna-

vatnsþing, er hann árið 1805 fékk konungsveitingu fyrir.

tiuuulaugur Briem Guðbraudssou.

Faðir: síra Guðbrandur á Brjámslæk, dó 1779, son síra Sig-

urðar, er þar og var prestur og dó 1767, í^órðarsonar

1) Sálmur þessi er nú prentaður í Ljóðabók síra Jóns

í*orlákssonar, síðari deild bls. 202—205.
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á Laxamýri, Jónssonar bónda þar, Guðmundsonar'

Nikulássonar.

Módir; Sigríður dóttir síra Jóns yngra á Gilsbakka Jónssonar,

þar og prests, Eyjólfssonar prests á Lundi Jónssonar

Hallssonar Jónssonar.

Koiia: Valgerður, dóttir Árna prófasts í Holti undir EyjaQöll-

um Sigurðssonar prófasts samastaðar Jónssonar bónda

Steingrímssonar bónda. Briem og Valgerður giptust

1800.

Börn: A. Jóhann Gunnlaugur-, fæddur 1801, prestur í Kú-

stað á Jótlandi.

B. Kristján Jóhann var snikkari, fór til Parísar.

C. Kristjana Jóhanna^ giptist skólakennara í Saxlandi.

D. Ólafur Eggert, timburmeistari^

E. Eggert Ólafur, lærði og sigldi^.

1) Guðmundur bjó á Laugum og var Jónsson, sjá Tímarit

mitt 4. B. bls. 2—4.

2) hann var seinast prestur í Gunslev á Falstri, dóttir hans

átti prestinu Hans Ebbesen í Slangerup á Sjálandi.

3) maður Kristjönu var skólakennari Dr. Schytz í Bielefeklt

í Westphalen.

4) bjó á Grund í Eyjafirði, átti Dómhildi Þorsteinsdóttur frá

Stokkahlöðum; þeirra börn:

a. Valdimar, prestur í Hrepphölum, á Ólöfu, dóttur síra

Jóhans föðurbróður síns.

il Eggert, prestur á Höskuldstöðum, á Ragnhildi dóttur

síra f>orsteins Einarssonar á Kálfafellsstað.

7. Haraldur átti dóttur síra pórarins á Hofi í Alptafirði

Erlendssonar.

S. Jóhann fór til Nýja-lslands.

s. Sigríður, kona síra Davíðs á Eeistará Guðmundssonar.

'C,. Kannveig, kona Sigtryggs Jónassonar, nýlendustjóra í

Nýja-íslandi.

•í). Olafur trésmiður.

0-. Jakob.

5) sjá um hann ísafjarðarsýslu; kona hans Ingibjörg, dóttir

Eiríks sýslumanns Sverrissonar; þeirra börn:
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F. Jólianii Kristján' lærði.

G. Júhanna Kristjana- giptist síra Gunnari í Laufási

Gunnarssyni.

a. síra Eiríkur, kennari við prestaskólann, á Guðrúnu,

dóttur Gísla læknis Hjálmarssonar.

p. Gunnlaugur á Friðriku dóttur Jöns Jakobs Claesens,

ritara við sjóliðsins skipasmíðanefnd í Kaupmannahöfn.

Y. Valgerður.

ð. Kristín, kona Valgarðs Claesens, verzlunarstjóra á

Sauðárkróki, bróður Friðriku.

£. Olafur, skólagenginn.

'C. Halldór, giptur í Nýja-Íslandi.

r,. Páll, við háskólann í Kaupmannahöfn.

^. Elín.

i. Sigurður.

y.. Sigríður.

A. Eggert.

;j.. Valdimar.

V. Jóhann.

1) síra Jóhann, prófastur í Kuna, á Sigríði dóttur Stefáns í

Oddgeirshólum Steindórssonar; þeirra börn:

a. síra Steindór, kapellán hjá föður sínum, á Kamillu

dóttur Halls, er var verzlunarmaður í Keykjavík.

{j. Ólöf kona síra Valdimars í Hrepphólum.

Laundóttir síra Jóhans með Sigríði dóttur Eiríks

sýslumanns Sverissonar, er síðar átti síra Pál Ingi-

mundarson:

Y. Kristín kona Péturs Bjarnasonar í Hákoti í Njarðvík.

2) síra Gunnar í Laufási var fyrri maður Jóhönnu, hann var

son síra Gunnars Hallgrímssonar, er fyr heíir verið nefndur;

þeirra börn.

a) Tryggvi, verzlunarstjóri Gránufélagsins og alþingismað-

ur, átti Halldóru, dóttur stjúpa síns, síra forsteins á

Hálsi Pálssonar, og fyrri konu hans Valgerðar, ddttur síra

Jóns í Keykjahlíð í'orsteinssonar.

^. Eggert, umboðsmaður, kaupmaður á Akureyri og al-

þingismaður, átti Elínu, dóttur Magnúgar Bjarnarsonar
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Giinnlaugur sýsliimaður Briem var fæddur á Brjámslæk

31. janúar 1773, og [jar af tók hann viðurnefni sitt Briem. 7

vetra var hann tekinn til fósturs af síra Birni Halldórssyni,

or lét hann sigla á unga aldri 178S til Kaupmannahafnar með
Sigurði biskupi, til að læra þar haudverk; þar lagði hann sig í

7 ár eptir bíldhöggvarasmíði á íþróttaskólanum, varð útskrifaður

þaðan og fékk skólans silfur-heiðurspening. Hjá frænda sínum,

JÓDÍ lærða Olafssyni, nam hann nokkuð í latínu, en vel

þýzku; 1797 tók hann danskt júridiskt examen í lögum, með
vitnisburðinum «bekvem». 1799 kom hann inn eptir 11 ára

utanveru. 1799—1800 var hann lögsagnari Jóns sýslumanns

Jakobssonar, er féll vel við hreinlyndi Briems, og hélt honum
fram eptir niætti, eignaðist Gunnlaugur þá og Valgerði, fóst-

urdóttur og systurdóttur Jóns; 1800 varð hann með íleirum

landcommissarius, og ferðaðist haun þar eptir um landið í 4

ár til að skrifa upp og virða jarðir. 1804 varð hann kamm-
ersekreteri og fékk Vaðlasýslu 1805, fór hann þá utan, og apt-

ur 1815, og varð kammerráð 1816. 1810 gegndi hann um
stund amtmannsembætti nyrðra, og aptur 1833, þegar amt-

maður Grímur sigldi. 1834, 17. febrúar, andaðist hann á

62. ahlursári á heimili sínu Grund í Eyjafirði; hafði hann legið

sjúkur á Möðruvöllum frá vetrarkomu til þess seint í janúar

af tærandi sjúkdómi, þá brá lítið af honum, svo hann komst

heim, en þar sló honum aptur niður og dó 11 dögum eptir

heimkomu sína úr apoplexi, Gunnlaugur sýslumaður Briem

bjó fyrst á Kjarna (1807) og síðan (1815) á Grund, en meðan

hann var á embættisferðum sínum um Vestfjörðu, hélt hann

til með konu sinni á Arnarbæli á Fellsströnd að vísu í tvö ár.

Gunnlaugur Briem var rajög ráðvandur, nokkuð stirðgáfaður

og óviðfelldinn og eigi laus við að vera nokkuð tilgjörðarsamur;

Ólsens á Þingeyrum oglngunar, dóttur Jóns kammerráðs

á Melum við Hrútafjörð.

7. Geirfinnur á Valgerði, dóttur síra Jóns Kristjánssonar

á Breiðabólstað í Vesturhópi.

S. Kristjana, seinasta kona Péturs amtmanns Havsteins.

Seinni maður Jóhönnu var síra liorsteinn Pálsson á

Hálsi í Fnjóskadai.

19
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náttúruvit haföi haun í betra lagi og átum.laöi að vauda em-

bættisverk sín, sem bezt lianu mátti. Sýslubúar lians kölluðu

bann stoltan, en siðsamau og siðavaudan; eigi var hann ríkur;

hann var mesti snildarmaður í handverki sínu, bíldliöggvara í-

þróttinni. Amtmaður Bjarni Thorarensen setti stúdent Eggert

Briem um tíma fyrir Eyjafjarðarsýslu frá dauða kammerráðs

Briems föður hans, og til þess téður stúdent sama haust fór

utan til meiri lærdóms frama, Þá setti téður amtmaður fyrir

sýsluna candidatum juris Sigfús Skúlason, þar til konungur

gjörði þar á aðra skipun.

í>órður Jónasson*.

Faðlr: síra Jónas að Nesi í Aðaheykjadal 1797, svo til Höfða

og Grýtubakka 1803'-. Hans faðir var Jón Jónsson

bóndi á Skúfstööum og seinna á Höfða á Höfðaströnd,

af bóndafólki. ilóðir síra Jónasar var Margrét, sem

átti launbarn með Hallgrími Bakkmauu, þá er hann

var í skóla á Hóhira (það barn dó), en Margrét gipt-

ist þar eptir nefndum Jóni : hennar faðir var Olafur

briti á Hólum, sem átti fyr Oddnýju Gísladóttur og

með henni 17 börn, hvar af téð Margrét var eitt.

Faðir Ólafs brita var Jón bóndi Porsteinsson, sem átti

Steinunni^ dóttur Steingríms á Hoíi í Skagafirði, lög-

réttumanns, Guðmundssonar frá Vatnshhð Magnús-

1) Um föður- og móðurætt í*órðar yfirdömsforseta Jönasson-

ar, sjá Tímarit mitt 4. B. bls. 1—6.

2) Seinast varð síra Jónas prestur í iieykholti.

3) Olafur briti *og Steiun biskup voru systrasyuir, og voru

mæður þeirra dætur Steingríms Guðmundssonar, er sumir segja

að búið hafi á Hofi í Vesturárdal í Hegranessþingi, en aðrir á

Fhigumýri. Steingrímur var systurson síra Björns Jónssonar

á Hvanneyri, souar síra Jóns Guðmundssonar, er þar var og

prestur, Guðmundur var bóndi á Siglunesi. Systir síra Björns,

móðir Steingríms, var Steinunn, og var maður hennar Guð-

mundur á Lóni í Viðvíkursveit, en eigi er getið um, hvers son

að hann hafi verið.
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sonar, Systir síra Jónasar var Stoiniinn^ er giptist

Jóni Sveinssyni. Síra Jónas var fæddur nálægt 1770,

ulst mpst iipp hjá móðursystur sinni, Ingibjörgu, er þá

bjó 'á Hofi á Höfðaströnd; með hennar tilhlutun komst

hann i Hólaskóla, á öhiiusu, hvaðan hann útskrifaðist

1793. Síra Jónas var skarpur og vel gáfaður maður.

il/ódfr J^órðar var pórdís, dóttir síra Jóns, er kapellán varð

1769 í Garði og fékk það brauð, en dó 1796. Fyrri

kona síra Jóns í Garði var Guðrún, dóttir Jóns

Björnssonar á Eyrarlandi og Holgu Magnúsdóttur.

Hennar faðir var Magnús á Stórhóli, sonur Björns

sýshimanns Pálssonar. Faðir síra Jóns í Garði var

síra Sigurður, er þar var og prestur 1732, dó 1781,

son Benidikts bdnda t'órðarsonar. Kona síra Sig-

urðar var Þórdís, dóttir síra Guðmundar á Pöngla-

bakka Þorlákssouar prests á Auðkúlu. Albróðir Þórð-

ar syslumanns var Jónas'-. í^órdís móðir Þórðar sýshi-

manns var seinni kona síra Jónasar, en fyrri kona

hans liet Sigiíður, og var systir seinni konu hans. Jón

í Vík í Héðinsfirði, var son þeirra.

Kona, er hann giptist í Roykjavík 1838, varð Sophía'^ Eras-

musdóttir Lynge, verzhmarþjóns á Akureyri; faðir

hennar var danskur. en móðir íslenzk bóndadóttir, er

aptur giptist bóndamanni.

1) Jón faðir síra Jónasar átti og aðra konu, og bjó þá á

Dúki: mun Margrét hafa verið seinni kona hans. Hálfbræður

síra Jfiiiasar voru þeir Einar Dúkur, er,bj(i í pingholtum hjá

Reykjavík, faðir BergþiMii, móður ]\íagnúsar Arnsonar og syst-

kina bans, Of;!, Ji'm er bjú í Dúkskoti, faðir Odds föður Jóns

hafnsögumanns.

2) Síra Jónas yngri varð kapelhín hjá föður sínum, en dó

ngiptur, bainlaus. Auk þein-a [*órðar og síra Jónasar, átti síra

Jónas, faðir þeirra, fleiri börn, er fiest giptust ura Borgarfjörð.

3) Hún varsamfeðra systir framannofndrar Friðriku Rasmus-

dóttur, og sammæðra systir Karenar konu Lúðvígs, sonar Björns

sýshimanns Blöndals. Móðir frú Sophíu hét Bannveig Olafsdóttir.

19*



292

liöm: A. Egí^ert Thoódór'.

B. Jónas^.

C. Fiiörik Andres-'.

D. Anna\
ÍJórður las \ög og túk embættispróf með bezta vitnisburði

(laudabilis). 1834 24. febrúar veitti konungur lionum Vaðla-

þing, kom hann út samsumars og tók sér aðsetur á Akureyri;

en 1836 veitti konungur honum efra assessoratiövið yCirrettinn,

en samt var liann kyrr á Akureyri til vordaga 1837, þá flutti

hann til l?eykjavíkur, en clanskur maður Borgen, er 183G bafði

fengið Mýrasýslu, eu eigi þangað komið, fékk veitingu fyrir

Vaðlaþingi 1837; þann sama dag fékk annar danskur maður

Lund veitingu fyrir Alýrasýslu. Assessor Pórður Júuasson tók

við síuu nyja embætti og flutti í líeykjavík 1837, og giptist

þar 1838 áður nefudri konu sinni, er þá var bústýra hans^.

1) sjá um Theo'dór Mýrasýslu.

2) Jo'nas varð læknir í Eeykjavík og nokkrum hroppum þar

í kring, átti Þúrunni dóttur Péturs amtmanns Havsteins.

3) dó úngur.

4) Anna dó uppkomin og barnlaus.

Enn voru börn þeirra hjúna:

E. María, seinni kona póstmeistara Óla Finsens.

F. Sigurður cand. phílos.

G. Sigríður.

Launson Þórðar yíirdómsforseta, með Margréti

Stefánsdóttur frá Sauðanesi, sjá her að fraraan :

Þórður prófastui' í Beykliolti, kona hans var ^NIargret

dóttir Olafs læknis á H(tfi, sonar konferenzráðs og

amtmanns Stefáns f^órarinssonai-. sjá að fiaman, börn

þeirra komust eigi upp.

5) 185G, þegar konferenziáð PfU-ður Sveinbjörnsson d(i, varð

Pórður Jónasson yfirdóms-forstjóri, og 18G0, þegar stiptamtmað-

ur greifi Trampe sigldi héðan alfarinn, var hann settur stipt-

amtmaður her á landi, og þj(jnaði hann því embætti auk síns

eigins til 18G5, er landshöfðingi Hilmai- Finsen varð her stipt-

amtmaður; á meðan Pórður gegndi stiptamtmannsstörfum,

mætti hann á alþinginu sem konungsfiilltriii árin 18G1, G3, G5,

og á alþingi næsta eptir sem aðstoðarmaður konungsfulltrúa;
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Bertel Holm Borgeii,

dan.skur candidatus júris, fekk veitingu fyrir Mýrasýslu

183G, en kom aldrei til liennar. Þá er Þórður Jónasson,

sýslumaður í' Vaðlaþiugi, varð dómari í yfirdóminum, fekk téð-

ur Borgen Eyjafjarðarsýslu. 1837 fúr liann til syslunnar og

settist að á Akureyri.

Kona Borgens nefnist Anna Signý Álfhildur. 1843 sigldi

hann með konu og börnum til Kaupmanuahafnar, en fékk með

amtsieyli fyrir umboðsmann sinn, meðan burtu vani, candidat-

um júris Jón Pétursson, er þá var hjá sj'slumanni Birni Blönd-

al. 1844 kom sýslumaður Borgen út aptur raeð knnu og

börnum til Akureyrar, og túk við embætti sínu af Jóni sýslu-

manni Péturssyni, er 1843 hafði verið veitt Strandasýsla. 21.

ágúst 1847 fékk sýslumaður Borgen konungsveitingu fyrir hér-

aðsfógeta og skrifara embætti í Nörlyngs og Fjends héraði í Ví-

borgar amti á Jótlandi og flutti heðan algjörlega með konu og

bOrnum 1848.

Eggert Ólafiir (liuiiiilaiigssoii Brieiii.

Sjá um hann við ísafjarðaisýslu. Konungur veitti honum

Eyjafjarðarsýslu, þegar Borgen fékkembætti utanlands og flutti

sig burt með konu og börnum 1848: tók Eggert þá við Vaðla-

þingi sama sumar.

á alþinginu mætti hann sem konungkjörinn þingmaður frá 1845

til 1859 og aptur seinna frá 1869 til 1875. 1849, þegar amt-

maður Grímur dó, var Þórður Jónasson settur amtmaður yfir

norður- og austurumdæminu, fór hann þá norður og sat á Ak-

ureyri, en árið eptir, þá er Pétur Havstein varð þar armtmað-

ur, fór hann aptur suður til embættis síns við yfirdórainn.

Hann þjónaði og eitt sinn Gullbringusýslu, þá hún var sýslu-

mannslaus (sjá Gullbringusýslu), og landf()gvtaembættinu 1851

,

þá er amtmanni Kristjáni var vikið úr því, og til þess sumarið

eptir, að hæstaréttar assessor Dr. jiiris Villijálraur Finsen

tók við því. Hann varð Commandeur af dannebroge og danup-

brogsmaður, riddari af heiðursfylkingunni. Skömrau eptir þjóð-

hátíðina veiktist yfirdómsforseti Þórður Jónasson, og árið

1877 var hann leystur frá embætti með fullura launum sökum

sinnulevsis. Hann dó 25. áffúst 1879.
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Viðbætir.

Eggert sýshimaniii var veitt Eanoárvallasýsla 17. apríl

1858, en fluttist aldrei þangað, heldur þjónuðu fyrir hann þar

Stefán Helgason Thordersen, sonur Helga biskups, og Magnús,

sonur Björns sýslumanns Auðunssonar Blöndals. 18. febrúar

18G1 var honum veitt Skagaíiarðarsysla, og ílutti hann þangað

sumarið eptir. Meðan hann hélt Vaðlaþíng, bjó hanu á Espi-

hóli.

Stefáu Oddssoii Thorareiiseii.

Fdbir: Oddur lyfsali, sonur Stefáns amtmanns f>órarinssonar.

Alód/'r: Solveig Bogadóttir fiá Staðarfelli Benidiktssonar.

Koiin: Olavía, dóttir Júbýs bakara í Kaupmannahöfn.

Börn: 1, Solveig.

2. Oddur.

3. Emilía.

Honura var veitt í]yjafjarðarsýsla 22. október 1858, en áöur

var hann assistent í íslenzku stjórnardeildiuni; hann settist

að á Akureyri, þá er hann inn kora. Síðar, 8. júh' 1863, var

hanii jafiiframt skipaður bæjatfógeti á Akureyri.
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L e i ð r é 1 1 i n g a r.

' BIs. 4, 23. línu: porvaldur var breundur inni 1228.

— 7,17. línu: Helga væna álti nieö porkeli í Hraundal; börn peirra einn

son; les: Helga væna átti með porkeli í Hraundal börn; peirra

einn son.

— 26, 7. línu: í stað 1461, les 1362.

— 53, 20. línu: Asgeirs Hallssonar, les Ásgríms Hallssonar.

— 66, 7.— 8. línu: Jóni Asgeirssyni. les Jóni Asgrímssyni.

— 89, 3. línu: syndur, les rýndur.

— 102, 18. línu: 88 ára, mun eiga að vera 68 ára.

— 120, 22. línu: 1616 les 1716.

— 137, 7. línu: Olafsdal, les Olafsfirði.

— 141, 7—8. línu: Herdísar Oddsdóttur, systur, les Herdísar, móðursystur.

— 141. 9.—10. línu: svo peir Haukur og Gissur bafa verið bræðrasynir,

les: svo J)au Steinunn, kona Hauks, og Gissur hafa verið bræðra-

börn.

— 151, 5.— 6. línu: Björnssonar Drumbs í Iljarðarholti, Svarthöfðasonar

samastaðar, Dugfússonar þórarinssonar frá Snóksdal; les: tíjörns-

sonar, Svarthöfðasonar, Dugfússonar, porleifssonar.
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III. Skagafjaroarsýsla.

H..ERÖÐ þau, er liggja í millum Deildarhamars á Skaga og

Ulfdalafjalla, kallast nú almennt Skagafjarðarsýsla, fyrrum

Hegranesþiug

|>ar voru í fyrndinni þessir þingstaðir:

1. Vallnalaug, þriggja hreppa þing.

2 Skefilsstaðir.

3 Sauðá 1 Borgarhreppi.

4. Seila á Langholti.

5 Lýtingsstaðir í Tungusveit.

6 Akrar í Blönduhlíð.

7. Rípur i Hegranesi.

8. Viðvík í Viðvíkursveit.

9. Hof á Höfðaströnd.

10. Fell í Sljettuhlið.

11. Holt í Fljótum.

A.

fl ö f ð 1 11 g j a r,

(er eg held að hafi haft þar völd).

Fornsögur telja marga merkilega og góða menn, er hér

höfðu þá völd, cn frá því Sturlunga og Árna biskups saga

hætta, er lengi torvelt að finna sýslumenn. Ætla má að þessir

hafi í fornöld haft nokkur völd í Skagafirði:

(jeir auðgi,

Kálfur, sonur Brands Kolbeinssoiiar,

20
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porgeir. bróöir liaus,

Raí'ii Jóussou í (illauuibæ.

Kafn' meinast sonar son líafns Oddssonar, átti og Rafn

Oddsson son þann, er Jón Korpur hét. Glauinbæjar-Rafn var

binn mesti böfðingi í Skagatirði um sína daga fyrir utan

biskupana. 1319 stillti Kafn bóndi í Glaumbæ bændur, svo

l^eir eigi fönguðu Auðun biskup. f>ess er getið, að Lárentíus

biskup þröngvaði houum þó með kirkjuaga, er honum þótti

Kafn bjróta kirkjulög með kvennafari og öðru þvílíku, þó kom

1) það getur enginn vati verið á því, að Glaumbæjar-Rafn

hafl verið son Jóns Korps, sonar Rafns Oddssonar, því auk

annars átti Rafn Oddsson Glaumbæ, og bjó þar. Glaumbæjar-

Rafn virðist og að hafa verið náskyldur Auðkúlumönnum, Bcni-

dikt Kolbeinssyni og bræðrum hans, því 1373 vitnar Marteiun

prestur Þjóðólfsson, Þúrður prestur pórðarson, Brynjólfur

Bjarnarson og Asgrímur Snorrason, að þeir heyrðu Pórð Arn-

órsson, er hafði umboð þeirra bræðra Benidikts og Þorsteins í

20 ár, segja, að þeir bræður Benidikt og Þorsteinn ættu fjórða

hlutann í Mallandi, og Reynistaðarklaustur annan ijórða hluta,

en Rafn fjórðung og áttuug, en einn áttung Benidikt í Ólafar

parti, eins að Benidikt og Kolbeinn (o: sonur Benidikts) ættu

hálfau Brúkarlæk, en Rafn fjórðung og áttung, og Benidikt

áttung í Ohifar parti, og hvar sem Ólafar partar stóðu í, þá

voru þeir allir í hluta Rafns, (mun þetta eigi rit\dlla, og eiga

að vera í hluta Bcnidikts?). Rafn hefði aldrei kallað eptir

meiru í þessum eignum og eigi heldur Oddný eptir hann. Lík-

ast er, að múðir^Rafns hati verið systir þeirra bræðra og dótt-

ir herra Kolbeins Auðkýlings Bjarnasonar, og að systir eða uá-

frænka þessara systkina haíi licitið Olöf, er dáið hefir barnlaus,

og þau því erft hana. Fyrnefnd Oddný heíir verið kona Glaum-

bæjar-Rafns og gipzt aptur, því hún er auðsjáanlega sú Odd-

ný, er annálar segja að Brattur — það virðist að vera viður-

nefni — hafi 1344 (sumsé að ári eða tveim árum liðnum frá

dauða Rafns) fcngið. Það er auðvitað, að ekkja Rafns hefir

verið mjög rík, og að það því he.fir verið mikið fé, er Ormur
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aldrei til bannfæringar og var Kafn optast í vinfengi við biskup.

1333 fór Kafn iitan. Misklíö varð og millum Egils Hóla-

biskups og Eafus 1340 út af landamerkjum og 1341; sömdu

þó þar um sjállir með góðra manna tillilutun. 1342 gipti

Kafn dóttur sína Steinunni Bótólti hirðstjóra Andréssyni; var

boð inni í Glaumbæ og boðið stórmeunum um land allt; var

það bin dýrðlegasta veizla. Sou Bótólfs hirðstjóra og Stein-

unnar var Kafn, er átti Ingibjörgu, dóttur Þorsteins hirðstjóra

og lögmanns Eyjólfssonar. Nálægt 1344 drukknaði Kafn frá

Glaumbæ Jdnsson austur í Pjórsá; haföi hann verið hinn göf-

ugasti maður og er líklegt, að hann hafi haft völd eigi alllítil

í þá daga, og ef til vill verið umboðsmaður Eiríks riddara

Sveinbjarnarsonar og annara hirðstjóra yfir sýslum norðanlands-

Kafn son Bótólfs, er var hirðstjúri 1342, bjó þar eptir í Löngu-

hlíð í Hörgárdal, en 1390 tók skriða bæinn í Lönguhlíð og

þar með Kafn lögmann Bötólfsson, konu hans Ingibjörgu og 10

heimilismenn. Dóttir Kafns lögmanns hét Steinunn; hún för

til Grænlands og var þar gipt.

þorsteiun Eyjólfsson'.

Faðir hans meinast með getgátu að hafa verið Eyjólfur, son

biskup, er gekkst fyrir því, að Brattur fengi hennar, hefir orðið

að gefa honum, er sjálfur var fátækur, til þess að hann nokk-

urn veginn hefði fé á móti henni, enda er sagt í annálunum,

að mönnum hafi þdtt þelta ráðlag biskups undarlegt, því hann

varð að leggja fjeð út af gótsi staðarins á Hólum. Enn má
geta þcss, að í Auðuns biskups máldaga, eða rjettara sagt, í

viðaukagrein aptan við hann, en sem þd verður að vera gjörð

fyrir 1360, stendur við pverárkirkju í Skagafirði, að messubók

og grallari, kaleikur og messuföt hafi gefizt kirkjunni eptir

forleifu, mdður Oddnýar, en Glaumbæjar-Kafn átti Pverá, og

cr því her án efa mcint til fyrnefndrar Oddnýar, konu hans.

(Sjá um Kafn og ætt hans Yaðlasýslu bls. 144.— 145. og Þing-

eyjarþing bls. 24 ).

1) Sjá um forstein Eyjdlfsson í^ingeyjarsýslu bls. 16., og

Lögmannatal Jóns Sigurðssonar.

20*
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Ásgríms f>orsteinssonar, er Árna biskups saga um getur

(aðrir Eyjólfur Arnfinnsson).

Móðir: Ólöf dóttir Björns I^orkelssonar og Arnfríðar, dóttur

Böðvars Breiðavaðs.

Kvinna: Arnþrúður, dóttir Magnúsar á Svalbarði Brandssonar,

Eiríkssonar, Einarssonar, Guðmundssonar Dýra.

Börn: 1. Solveig, kona Björns Jórsalafara Einarssonar, sjá

ísafjarðarsýslu.

2. Sumarliði', af honum halda menn að haíi verið

komin Kristín Oddsdóttir, frilla Lopts ríka. 1387

átti Sumarliði Þorsteinsson skæru við kaupmenn í

Hvalfirði og; eíldist svo að flokkum. 1389- voru á-

1) Sjá um Sumarliða, Vaðlaþing bls. 145. Að vísu er sagt,

að Sumarliði, sonur Lopts og Kristínar, hafi verið látinn heita

eptir Sumarliða l^orsteinssyni, en að Sumarliði í^orsteinsson

hafi verið forfaðir Kristínar, þykir mjer næsta dtrúlegt, því

1388 keypti Arnfinnur Þorsteinsson, brdðir Sumarliða, að henni

hluta þann í jörðunni Hálsi í Svarfaðardal, er hún hafði erft

eptir föður sinn Odd
;

það virðist því, sem að hún hafi varla

verið seinna fædd, en um 1360, og aldursmunur þeirra því

varla svo mikiU, að hann hafi verið afi hennar, auk þess, að

slíkur höfðingi, sem Sumarliði var, varla hefði þolað það, að

sonar- eða ddtturdottir sín væri frilla gipts manns, þdtt göf-

ugur væri, eður, ef Loptur hefir eigi verið giptur, þegar hann

var að eiga börnin með Kristínu, að hann þá eigi skyldi eiga

hana.

2) Eptir annálum Á. M. var það 1391 er ávcrkar urðu með

þeim Sumarliða og Rundlfi Pálssyni: það ár er þess og getið,

að hirðstjdri (o: Vigfús Ívarsson) hafi kallað til Skdga, en

Sumarliði haldið föður síns vegna; í árbdkunum stendur, að

hirðstjdri hafi kallað til Holts, en Sumarliði haldið föður

síns vegna, en það er víst skakkt, því í annálum A. M. er

sagt, að árinu áður, 1390, hafi Markús í*orsteinsson (Arbæk-

urnar kalla hann I^drðarson) í Skdgum verið veginn af Sæ-
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verkar iiieð Suraarliða og Eunólfi Pálssyni. 1393*

var Sumarliði með Birni Jórsalafara. 1394 var

bann enn lifandi og þá kvittaði liann um sauðar-

verð. Má vera, að þessi Suraarliði hafi verið faðir

Eiríks, föður Bjarna, föður Eirík í Ási, föður Sæ-

raundar, er þar bjó og, og bans systkina, en þá

befði son hans Eiríkur mátt vera orðinn gamall 1380.

3. Arnfinnur- faðir Eyjólfs riddara. Arnfinnur pov-

steinsson kallar sig konungsins birðmann við eiða-

töku 1419. 1430 var bann enn lifandi, því það ár

var hann einn af dómsmönnum Jóns biskups Vil-

hjálrassonar.

4. Ingibjörg átti Eafn Bótólfsson, þeirra dóttir Steinunn.

mundi dótturmanni sínum
;

það gat nú svo atvikazt, að Sæ-

mundi hefði borið erfðin eptir ^Markús, en hirðstjóri álitið eig-

ur Sæmundar fallnar undir konung og því gjört tilkall til Skóg-

anna, en Porsteinn annaðhvort verið faðir Markúsar og því á-

litið að sjer bæri að erfa Skógana, eður þá, sera er líklegra, að

Markús hafi verið veginn fyr á árinu 1390, en í^orsteinn hafði

lagt niður hirðstjórnina, og Þorsteinn því álitið. að sér bæru

Skógarnir, því hann bafði haft allar tekjur landsins raóti á-

kveðnu afgjaldi um árið, eins og birðstjórar þá stundum höfðu.

Þess skal getið, að það virðist sem Þorsteinn bafi einn baft

birðstjórn yfir ölhi landinu, þegar Vigfús kora út, því 1387

bafði Eiríkur Guðraundsson koraið út með hirðstjórn, en þá

var Andrés Sveinsson og birðstjóri, svo þeir hafa þá báðir haft

hirðstjórnina, en ura baustið sigldi Andres, og tók þá ror-

steinn við hirðstjórninni af bonura, en árið eptir, 1388, var

Eiríkur veginn, svo Þorsteinn befir við það einn haft hirð-

stjórnina, þangað til Vigfús kom út 1390.

1) J>ess er eigi getið, að Sumarliði hafi verið með Birni

Jórsalafara, 1393, á fundi þeirra Björns og Þórðar Sigraundar-

sonar undir Gnúpi í Dýrafirði, en þar á raóti er sagt í annál-

um, að hann bafi farið utan það ár.

2) Sjá um Arnfinn þorsteinsson, Vaðlaþing, bls. 146.
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5. Sesselja'. kona Páls á Eyðiim í^orvarðarsonar: þau

Yoru foreldri Ingibjargar, konu Lopts ríka.

6. Kristín- átti Olaf Björnsson, sjá her síðar.

Þorsteinn Eyjólfsson var orðinn fulltíða 1344, var hann þá

á Urðum, og hekl og að hann hafi sýshivöld tekið í umboði

hirðstjóra, fyrst Bótólfs og síðan Ívars Húlms, sem sveinn

þeirra, þó er það eigi fullvíst. Af því hann bjó lengst á Víði-

mýri^, meina eg, að hann hafi haft umboð í Hegranesþingí, þó

það færi eigi a^tíð saraan um hústaði; en það er ritað, að

hann hafi fyrst gjörzt lögmaður 1352^ norðan og vestan, en

Þdrður Egilsson sunnan eg austan, verður hann því áður að

hafa verið orðinn valinkunnur maður. 135G fór Porsteinu utan

og kom út 1357^ með hirðstjórn norðan og vestan ásamt Jóni

skráveifu Guttormssyni. 1358 keypti I*orsteinn Reppsá í Ó-

lafsfirði. 1359 eða 1360 mun hann hafa sleppt hirðstjórn, þá

er Smiður Andrésson tók við henni, en lögmannsdæminu mein-

ast hann þó að liafa haklið til 1360^ Smiður hirðstjóri kom

sjer illa við alþýðu; lögðu því Eyfirðingar saman, og var Þor-

steinn flokksforingi: vógu þeir Smið og hans fylgjara á Grund

1) Að Sesselja þ>orsteinsdóttir, kona Páls á Eyðum forvarð-
arsonar og móðir Ingibjargar konu Lopts ríka Guttormssonar,

hafi verið dóttir porsteins lögmanns Eyjólfssonar, er án efa

ekki rjett, því þau hjónin Loptur og Ingibjörg hefðu þá verið

þrímeuningar, og sízt hafa þær Ingibjörg og Kristín Oddsdótt-

ir verið öðrum og þriðja,

2) Um þessa Kristínu, sjá hjer síðar. þar sem sagt verður

um Þorstein hirðstjóra Ólafsson.

3) f'að er að vísu sagt í sumum ættartölum, að I^orsteinn

hafi búið á Víðimýri, en eg hef samt engan þann gjörning séð,

er lúti að því; aðalaðsetur hans hafa verið l'rðir og Grýtubakki.

4) porsteins er víst eigi fyr getið sem lögmanns, en 1362.

5) t*eir voru í Hjaltlandi um veturinn og komu eigi út fyrri

en 1358.

6) Petta : að Porsteinn muni hafa haldið lögmannsdæminu

til 1360, ætti eptir hinu fyrsagða að falla burt.
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í Eyjaíirði 1361* (sjá Arbækurnar 1. þátt, bls. 93). Eptir þetta

stórvirki fór Porstoinn iitan, ásamt oöfu^ustu mönnum í Eyja-

íirði; en þá or þeir komu við Hálogaland, lét Hreiðar Darri

fanga þá alla, oo- taka fjárhluti þeirra og skip, en færði leik-

menn til konuno-s í haldi; Porsteini var þó sleppt úr fangelsi;

en er hanii kom í Halhind, var hann fanoaður 1302'-, en það-

an útleystur af konungunum Magnúsi Smekk og Hákoni 13G3;

sættust þeir og við hann um aftöku Smiðs og aðrar sakir, því

1364^ kom hann út af konungs liendi, sem lögmaður norðan

og vestan, og nokkrir segja, að hann hafi haft sýslur og stærri

mál sunnan og austan (sem se hirðstjórn). Ólafiir Pétursson

hafði þá hirðstjórn norðan og vestan. Það er og skiásett, að

þetta ár hafi verið lögtekið, að sami maður væri lögmaður og

héraðsdómari, og hrlzt það lengi síðan. 1366 slepptu þeir

fjorsteinn og Olafur hirðstjóraembætti, cn Andrés Gíslason tók

við því, ásamt Ormi Snorrasyni, Porgeiri* og Magnúsi^. 1367

let porsteinn af Iðgsögn um sinn og fór utan: var hann þá

fangaður hjá Henrik, Holsetajarli, 136S" ; en varð þó aptur laus

1) Grundarbardagi var án efa 1362.

2) f^að er víst rettara, að Porsteinn hafi eigi tvisvar verið

fangaður í þetta skipti, heldur að hann hafi setið í fangelsi,

eptir að Hreiðar Darri hafði fangað haun, veturinn 1362—63,

unz Magnús konungur um vorið 1363 gaf hann lausan í brúð-

kaupi sonar síns Hákonar og Margrétar, dóttur Danakonungs,

á Varðbergshúsi í Hallandi.

3) 1364, þegar Þorsteinn kom út, hafði hann af Magnúsi

konungi lögsögn um Norðlendingafjóiðung og Vestfirðinga, en

hann skyldi skipa lögmann fyrir sunnan (og þá víst líka fyrir

austan) og þar að auki haföi hann hiiðstidrn og sýslu um
Sunnlendingafjórðung og Vestfirðinga.

4) Þorgeir var Egilsson.

5) Magnús Jónsson.

Þessir 4 menn komu út 1366 með völd um allt land, en

hirðstjúrn, sem sé öll stærri mál, höfðu þeir Andrés og Ormur

um land allt.

6) Í annálum stendur, að 1368, þegar I'orsteinn lögraaður
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og kom til íslands 1369, var hann þá lögmaður yfir allt land

og helt því iim hríð. Meðan I'orsteinn var utanlands, hefir

p]inar Gilsson 1367 og 136S haft lögsögn norðan og vestan;

hann dæmdi um veiði í Húnavatni 1368. En nú fór f>orsteinn

lögmaður utan 1376 (aðrir: 1375), og kom út aptur 1377 og

var þá enn lögmaður, ásamt Sigurði Guðmundssyni, (Sigurður

varð lögmaður 1376 og var það 1377; Klofa-Björn varð lög-

maður sunnan og austan 1378). 1381 tók Kafn Bótólfsson við

lögsögn norðan og vestan á Islandi, varð þá Þorsteinn lög-

raaður sunnan og austan' og var það enn 1386; 1387 varð Narfi

Sveinsson lögmaður sunnan og austan, og var það til 1406.

1386 gaf Porsteinn Arnfinni syni sínum jarðir, og giörði þá

testamenti sitt, gaf og mikið fé til kirkna og sáluraessna, alls

80 hndr. í lausafé auk jarða, og ura það leyti let hann af lög-

sögn og tók hirðsljórn 1387 ásamt Eiríki Guðmundssyni, er

veginn var 1388; tók þá Þorsteinn hirðstjórn yfir öllu landi

til þess Vigfús Ívarssonur H-ólmur tók hana 1389-. 1390 var

Þorsteinn skipaður á ný lögmaður norðan og austan af Vig-

fór austan frá Magnúsi konungi, hafi hann verið fanginn af

þýðverskum mönnum í Noregi, og færður til Lýbeks og haldinn

þar í hinu þröngvasta varðhaldi frara til Ólafsmessu fyrri, en

síðan verið gefinn þar laus, en fangaður aptur á Skáni af her-

toga Hinrik og færður í Lund, og þá gefinn laus af Albert

konungi, og síðan koraið út 1369 lögraaður yfir öllu íslandi.

Einar Gilsson hefir verið lögmaður norðan og vestan, sera hér

segir, raeðan f>orsteiun var erlendis, og ekki lengur, og gæti

verið, að hann hefði haft lögsögnina á hendi í uraboði Por-

steins; I>orsteinn er og kallaður lögmaður 1368, þegar hann

var fangaður 1 Noregi.

1) Pað raun varla vera annað en getgáta, að f^orsteinn hafi

tekið lögsögn sunnan og austan, og KIofa-Björn misst hana,

þegar Kafn Bótólfsson 1381 varð lögraaður norðan og vestan.

2) í^að mun vera réttara, að Vigfús Hólmur hafi tekið hirð-

stjórnina 1390, og að hann hafi skipað forstein fyrir lögmann

1391.
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fúsi Hólm hirðstjóra, og samþykkti það öll alþýða. 1394, þá

er .Björn Jórsalafari og Þórður .Sigmundsson áttu miklar deilur

saman, var f>orsteinn enn lögmaður, og reið með Birni vestur

að Núpi í nýrafirði ásamt mörgum öðrum merkilegum mönn-

um; tókst þá porsteini með beztu manna ráði, að koma sætt

á á millum þeirra Þórðar og Björns; var Þorsteinn þá orðinn

mjög hniginn að aldri. 1397 vitnar Þorsteinn um gjöf Vig-

fúsar hirðstjóra Hólms til konu sinnar Guðríðar. 1401 er enn

nú viðgetið lögsagnar í^orsteins, því það ár úrskúrðar hann

ættleiðingu Benidikts Brynjólfssonar til f>orðar prests löglega,

og sama ár' krafði Petur Hólabiskup Porstein lögmann úr-

skurðar, hvort Hólakirkja ætti að njóta konungs verndarbrefs

eða eigi; sagði þá J>orsteinn lögmaður með fullum laga-

úrskurði, að Jón Grímsson, er þá var í máli við biskup, væri

skyldur að lúka Hólakirkju luílfaukinn rett sinn fyrir bréfsins

sakir, og hel/.t sá úrskurður um rett Hólakirkju lengi síðan.

1402, þá or plágan mikla gekk yfir ísland, dó ásamt fjölda

mörgum öðrum í^orsteinn lögmaður Eyjólfsson, hið mesta mik-

ihnenni ; hafði hann haft um 50 ár æðstu völd á hindinu, sem

þá voru hirðstjóra- og lögmannsembætti ; en sýslur raeina eg

að hann hafi haft frá unga aldri, þó hefi eg hvergi séð hans

lögmanns- eða heraðsdóma. En þá er lögtekið var, að lög-

menn hefðu sýslur, er eigi annað h'kara, en að Porsteinn hafi

sýslur haldið optast nær, eins þá er hann var lögmaður, og

það optast Hegranessýslu, þar eð hann bjo lengst æfi sinnar í

Ghuimbæ-; þó meina eg, að Arnfinnur sonur hans hafi þar

haft sýslu af og tiL meðan f»orsteinn lifði, og til þess f*or-

leifur tók við, þó eigi í sífellu.

1) Af lögmannatali Jóns Sigurðssonar sést, að þessi úr-

skurður Þorsteins hefir verið gefinn 1393.

2) Eg hefi hvergi séð, að í'orsteinn hafi búið í Glaumbæ,

og held því, að þetta se ritvilla, og eigi að vera á Víðimyri,

því Bogi hefir áður sagt, að Þorsteinn hafi búið þar, þótt eg

haldi, sem fyr sagt, það miður rétt.
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B.

S ý s 1 u iii e 11 11

forleifnr Áriiasou.

(Sjá um ætt lians og afspreiigi með fieirii, ísafjarðarsýslu)'.

Snemma hefir Þorleifiir verið orðinn maktnrniaður, því

eigi hefði Björn Jórsalafari gipt honum Kristínu dóttur sína

árið 1405, hefði í'orleifur verið smámenni eða valdalau^; er því

meining mín, að hann hafi við giptingu sína verið orðinn valds-

raaður, þar eð í því þótti riki nokkurt, en óvíst í hveiri sýslu.

Voru og margir merkilegir menn um þær mundir nyrðra, sem

hafa að líkindum haft sem sveinar hirðstjóra sýsluvökl, er þá

voru mjög stopul. Arnfinnur í^orsteinsson- hefir ekkert smá-

menni verið, sem sést þar af meðal annars, að hann helt Hofi

fyrir hirðstjórum, þegar faðir hans eigi hafði hirðstjórn, og er

h'klegt, að hann hafi einhver sýsluvöld haft. Nær Þorleifur

hefir tekið Hegranessþing eða sleppt því, er óvíst; hitt er víst,

að hann var þar sýslumaður 1415, og lét þá 12 manna dóm

ganga á Ökrum í Blönduhlíð raiUum Ásgeirs — föður .Jóns, er

seinna gjörðist valdsraaður í Ísafjarðarsýslu og fékk Kristínar

döttur Guðna Oddssonar Lepps lögmanns, sjá ísaf^jarðarsyslu —
Árnasonar Einarssonar og Sveins Hallvarðssonar um skuldir

þeirra og kúgihlamál. Þorleifur var mjög opt á ferðalögum

og i utanlandsferðum, svo, þótt hann hafi haft sýsluvöld, hefir

hann mátt halda umhoðsmenn, og eitthvert konungsvald hefir

hann haft 1419 eða rettara 1420, þá er konungur boðaði liann

utan til fundar við sig. Þorleifur dó nálægt 1432.

J>ess er við getið, að 1417 seldi Ingibjörg Loptsdóttir

Magnúsi Jónssyni og Ingunni konu hans Grund í Eyjafirði,

Dvergstaði, Eyrarland, Kotá, Hrafnsstaði í Kræklingahlíð og

Snartastaði í Gnúpasveit, og átaldi Porloifur Árnason Magnús

bónda fyrir hálfa Grund
;
gekk þar um dómur Kafns lögmanns

1) Sjá og Vaðlaþing, bls. 150-151.

2) Þessi saga um Arnfinn er víst missögn, en það var Sum-

arliði I*orsteinsson, er hélt móti hirðstjdranum Skdgum vegna

föður síns, eins og áður hefir verið sagt.
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Guðinundssonar að Hi-afnagili 1420; og í mörgum öðrum jarða-

þrætum átti Þorleifur. Stundum var Jjorleifur í Vatnsfirði,

höfuðbóli konu sinnar, og hefur, ef til vill, haft þar sýsluvöld

um hríð. í ættartölu Sigurðar guUsraiðs Porsteinssonar nefnir

Hannes biskup hann hirðstjóra; ef til vill hefir hann í ein-

hverjum landsparti haft hirðstjórn um hríð, og því hefir kon-

ungur kallað hann utan; hann getur hafa haft 1418, 1419 og

1420 umboö Árna biskups.

þorsteiim Olafsson^

Faðir: Olafur Björnsson auðgi á Ókrum í Skagafirði.

Móðlr: Kristín, dóttir Porsteins lögmanns og hirðstjóra Eyj-

ólfssonar.

Koua : Sigríður Björnsdóttir^; þau giptust á Grænlandi 1408.

1) Sjá um Þorstein Ólafsson, pingeyjarþing, bls. 10.: það.

sera hér stendur um föðurætt hans, er með öllu skakkt, og

eins er það röng getgáta, að hann hafi verið dótturson Þor-

steins gamla Eyjólfssonar, því þau hjónin Þorsteinn og Sigríð-

ur hefðu þá verið þrímenningar; það virðist liggja langbeinast

við, að hann hafi verið bróðir Árna biskups milda, og þannig

er hann líka sumstaðar talinn til ætta,r.

2) Sigríður kona Þorsteins Ólafssonar var dóttir Björns

Brynjólfssonar á Ökrum í Blönduhlíð, sjá f>ingeyjarþing, bls.

10. Bróðir Björns var Benidikt á Sjáfarborg. Systir þessara

bræðra virðist að hafa verið Ingunn Brynjólfsdóttir, hét maður

hennar þorgils Jónsson; 1404 á Víðimýri seldu þau Benidikt

Brynjólfssyni Kirkjuból í Langadal, Bakka, Brekku, annan

Bakka, Laugadal, Nauteyri, Hafnardal, Unaðsdal og Sandeyri,

fyrir jafndýrar jarðir norðanlands. Af Benidikt keypti aptur

allar þessar jarðir Björn Einarsson (Jórsalafari) fyrir Hól, líafn-

staði, Garðshorn í Fúlukinn og fleiri jarðir. f>að virðist og,

sera þessi systkin hafi verið skyld herra Kolbeini Auðkýling,

bæði virðast nöfnin í báðum ættunum benda til þess í sam-

bandi við það, að Kolbeinn átti Sjáfarborg, og ættingjar hans

að sögn eptir hann, en Benidikt Brynjdlfsson átti þá jörð.
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Döttir: Akra-Kristín; hún giptist fyr, um 1436, Helga* lög-

manni Ólafssyni hirðstjóra Péturssonar lögmanns; hann

dó 1452. f>eirra börn:

1. Ingveldur, hana átti um 1460 forlGÍfur hirðstjóri

Björnsson á Reykhólum og mörg börn (sjá Dala-

sýslu).

2. I*orsteinn á Revni í Mvrdal átti Ragnheiði- dóttur

1) Fyrri maður Akra-Kristínar var Helgi lögmaður Guðna-

son, pjá Þingeyjarþing, bls. 38.

2) Um Ragnheiði Eiríksdóttur, konu Porsteins á Reyni

Helgasonar, sjá Vaðlaþing. bls. 168. Ættartölum ber eigi sam-

an ura þessa Ragnheiði, hverra raanna hún hafi verið, flestar

láta þær hana einnig hafa átt Magnús Jónsson á Krossi, er

Porvarður son Eiríks Slónefs lét drepa, og loksins segir síra

Jón Egilsson í biskupaannál sínum, að hún hafi einnig átt

Eyjólf lögmann. og tehir hann Eyjólf fyrsta mann hennar, f>or-

stein annan, og hinn þriðja Magnús; systir Ragnheiðar segir

hann að verið hafi Ingibjörg, er Jón Olafsson Loptssonar ríka

átti; einnig segir hann, að faðir Eiríks, föður þeirra systra,

hafi verið Krákur á Skarði á Landi, er kallaður hafi verið hinn

gamli. Ragnheiður hefir þannig án efa verið þrígipt, en þegar

menn gæta að því, að Krossroiðardómur var 1474, og að]\Iagn-

ús þá var dáinn, og að Eyjólfur lögmaður lifði frara yfir 1490,

virðist allt lúta að því, að porsteinn hafi verið fyrsti maður

hennar, eður hinn annar, en Eyjólfur lögmaður seinasti maður

hennar. Að Raguheiður hafi verið dóttir Eiríks Slónefs, getur

ekki verið, eins og sýnt er á bls. 168, og það er heldur ekkert

í Krossreiðardómi, er bendi á það, að í'orvarður, sonur Eiríks

Slónefs, er drap Magnús mann Ragnheiðar, liafi verið bróðir

hennar; en þvi síður getur það verið rétt, sem her stendur, og

sagt er 1 sumum ættartölubókum, að Ragnheiður hafi verið

dóttir Eiríks Sumarliöasonar Eiríkssonar Slónefs Loptssonar

ríka; því þessi Eiríkur Sumarliðason var Eiríkur ábóti, bróðir

Sveins Sumarliðasonar, er átti dóttnr Finnboga lögmanns Jóns-

sonar. I Krossreiðardómi er Olöf ríka Loptsdóttir kölluð föð-
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Eiríks Sumarliðasonar, Eiríkssonar Loptssonar, þeirra

börn

:

iirsystir Þorvarðar, en hefði átt að vera langafasystir hans,

hefði hann verið soniir Eiríks ábdta; Eiríkur ábóti varoglöngu

seinna uppi, eu að í*orsteinn hcfði getað átt dóttur hans.

Sumir hafa og sagt, en það lítur svo út sem það hafi

verið ágizkun fyrir þeim, að Kagnheiður Eiriksdóttir, kona

í^orsteins á Keyni, Helgasonar lögmanns, hafi verið systir Sæ-

mundar Eiríkssonar í Asi, en þetta getur víst eigi heldur stað-

izt tímans vegna, því Sæmundar mun varla vera getið fyrri

en eptir 1520, og líka hefðu þá þeir Pétur Loptsson, er átti

Sigríði dóttur Porsteins Helgasonar og Kagnheiðar í^iríksdótt-

ur, og Arni Gíslason á Hlíðarenda, er átti dóttur Sæmundar

í Asi, átt að vera hér um bil jafnaldrar, en Pétur var fyr

uppi, en að það geti verið rétt. Eins getur það eigi staðizt

tímans vegna. að Jón Ólafsson, faðir Torfa í Klofa, hafi átt

systur Sæmundar. Sæmundur, sonur Arna Gíslasonar á Hlíð-

arenda, og dótturson Sæmundar í Ási, kvað og hafa rakið ætt

Sæmuudar afa síns þannig upp, að hann telur Eirík, föður

Sæmundar, Bjarnason (ekki Kráksson), þann Bjarna Sumailiða-

son, Sumarliða þenna Eiríksson, og þenna Eirík Sumarliða-

son.

I^egar menn nú gæta að öUu þessu, bæði tímanum, sem

Kagnheiður hefir verið uppi á, og að því, að hún er talin skyld

Sæmundi í Ási, þótt hún eigi hafi verið systir hans, og loks-

ins að því, að Eiríkur faðir hennar er sumstaðar, sem hér,

kallaður Sumarliðason ííiríkssonar, þá virðist það augljóst, að

þessum síðast nefnda Eiríki er ranglega slengt saman við flirík

Slónef, og að faðir Kagnheiðar Eiríkur hafi verið bróðir Bjíirna

Sumarliðasonar, forföður Sæmundar í Asi, og hefir þá ef til

vill Krákur í Skarði verið föðurbróðir þessara bræðra og þá

afabróðir Kagiiheiðai', en ekki afi hennar.

Að Kagnheiður, kona Þorsteins í Keyni, og hafi átt E.vjólf

lögmann, eins og síra Jón Egilsson segir, sést Ijóslega af því,

að árið 1525 á alþingi, kærði Pétur Loptsson vegna Sigríðar
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a. Sigríður áiti Pétur, son Lopts Ormssonar Lopts-

sonar ríka, þeirra börn :

|>orsteinsdöttur, konu sinnar, Eyjólf Einarsson um arí', er henni

hafði fallið eptir Ragnheiði Eiríksdóttur móður hennar; bréf

kom fram, er taldi mála Eagnheiðar 60 hndr., og með Ijyí

Pétur sór, að hann væri ógoldinn. voru þeir bræður Eyjólfur

og Erlendur Einarssynir dæmdir skyldir að láta hann; þetta

lýsir, sem sagt, því Ijóslega, að Eyjólfur lögmaður, ati þeirra

Eyjólfs og Erlendar Eiuarssona, hefir, að í^orsteiui hitnum, átt

ekkju hans Kagnheiði, en ekkert barn með henni, munu þau

og bæði hafa verið orðin gömul, er þau áttust; málanum hefir

eigi verið skilað við dauða liagnhoiðar, og hefir hann því verið

runninn inn til afkomenda Eyjólfs lögmanns.

Við þetta tækifæri skal eg leyfa mér að geta þess, þólt

það eigi heyri beinh'nis hér við, að það virðist svo, sem Pétur

Loptsson hafi verið seiiini maður Sigríðar porsteiusdóttur, og

að hún áður hafi verið gipt Árna Einarssyni í Djúpadal, bróð-

ur Eyjólfs lögmanns, en ekki átt barn með honum, er lifað

hafi, því 1495 í Dal í Elyjafirði heitir porlákur f*orsteinsson

Sigríði f^orsteinsdóttur, að láta af hendi alla hálfa peninga, er

féllu til arfs eptir Árna Einarsson, bdnda Sigríðar, Ein-

ari Hálfdánarsyni; reikuaði Þorlákur ser umboð Einars (hefir

hann að líkindum verið móðurfaðir hans), en Sigríður lofaði í

mót, að láta allt fram koma til skoðunar, er i heunar vörzlum

var. Það hetir áður verið sagt (sjá pingcyjarþing, bls. 28—29),

að þeir Eyjólfur, Arni, Björn og Hálfdán voru bræður. Arni

bj(5 í Djúpadal, og höfðu forfeður hans átt þá jörðu og búið

þar (sjá Tímarit mitt, 1. B., bls. 53— 54), og hann gjörði Ólafi

biskupi Eögnvablssyni skil fyrir fé kirkjunnar þar 1491, en

hefir dáið skömmu seinna, og ekkjan síðan gipzt Pétri Lopts-

syni, er við þetta hefir orðið eigaudi Djúpadals, því Pétur átti

þá jörðu skömmu þar eptir og bjó þar, hefir Árni son þeirra

Péturs og Sigiíðar, verið látinn heita eptir fyrra manni henn-

ar, en Ragnheiður dóttir þeirra eptir Ragnheiði Eiríksdóttur

móður hennar.
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1. Ragnheiður átti Jón á Svalbarði Magnússon

og börn^

2. Sesselja fylgcli síra Sigurði, syni Jóns biskups

Arasonar'-.

3. Árni Dalskeggur átti Guðiúnu Bessadóttur og

börn^.

1) Börn Jóns og Kagnheiðar (hún kallaðist líagnheiður á

rauðum sokkum) voru:

a. Magnús syslumaður í Ogri.

b. Páll sýslumaður á Staðarhóli.

c. Jón lögmaður.

d. Sigurður, sjá hér síðar.

e. Steinunn, fyrst barnamóðir síra Björns Jónssonar bisk-

ups Arasónar, sjá hér síðar, átti svo Ólaf Jdnsson frá

Geitaskarði, sjá Húnavatnssýslu; hún átti og Eggert

lögmann Hannesson, og var hans scinasta kona, eins og

hann var hennar scinasti maður,

f. J>órdís átti Porgrím í Lögmannshlíð Porleifsson.

g. Solveig átti Filippus f>órarinsson á Svínavatni: hann

var veginn; þeirra son f>órarinn á Dálkstöðum átti

Guðrúnu Halldórsdóttur, hálfsystur Benidikts ríka Hall-

dórssonar.

2) Börn Scsselju og síra Sigurðar komust eigi upp.

3) Guðrún Bessadóttir, kona Arna Péturssonar í Djúpadal í

Eyiafirði, er sögð systir forbergs sýslumanns Bessasonar, son-

ur þeirra Árna og Guðrúnar var

a. Magnús í Djúpadal, átti í^uríði döttur síra Sigurðar á

Grcnjaðarstað, móðir hcnnar hct Guðrún Markúsdottir.

Scinni kona Árna Pcturssonar var Þuríður, dóttir í'or-

lcifs á Möðruvöllum, þcirra dóttir:

Guðrún, kona Eiríks sýslumanns Arnasonar, þau voru

barnk^us. Enn frcmur var sonur Árna:

b. Síra Olafur, hans son Halhir prestur digri á Hnfða,

hans son síra Ólafur í Grímstungu, sjá Tímarit luitt,

1. B., bls. 19. og 20.



310

4. Loptur í Víðidalstungu átti mörg börn'.

b. Eiríkur á Keldum átti líagnhildi Eiríksdóttur Er-

lendssonar; börn:

1. Steinunn átti Porleif lögmann Pálsson og

börn.

2. Kristín átti Örnólf Ólafsson, þeirra dóttir

Helga eða Halla- átti Björn son E*orleifs lög-

manns.

Akra-Kristín giptist aptur um 1453 Torfa Arasyni,

er varð riddari 1448 og liirðstjóri sama ár eða 1450:

hanu dó í Noregi 1458; börn:

3. Málmfríður átti 1467 Finnboga lögmann Jöns-

son, sjá í'ingeyjarþing^.

4. Guðrún fylgdi Einari ábóta, syni ísleifs beltis-

lausa, þeirra son Finnbogi ábóti, faðir tiuð-

rúnar^

Hvort þoisteinn hefir strax eptir dauða Þorsteins lög-

manns Eyjólfssonar tekið Hegranesþing, er mér óljóst, en 1419

nefiidi Jón Hólabiskup I^orstein í dóm um Vallholt, sem Ást-

ríður Jörundardóttir gaf raeð sér í piófentu. 1421 var por-

steinn Olafsson^ orðinn lögmaður sunnan og austan, sumir

halda, að Porsteinn hafi 1420 tekiö lögsögn, en Oddur Leppur

1) 8íra Loptur í Víðidalstungu, hans börn:

a. Síra Jön á Skinnastöðum.

b. Árni í SælingsdaL

c. Helga.

d. Sigríður.

2) Sjá Þingeyjarþing, bls. 11. Það virðist varla geta verið

annað, en að Björn hafi verið launson Þork^ifs lögmanns.

3) Bls. 33.

4) Guðrún Finnbogadóttir var móðir sira Einars í Eydöhim

Sigurðssonar, föður Odds biskups í Skálholti.

5) Sjá um Þorstein Ólafsson Lögmannatal Jóns Sigurðá-

sonar.
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liafi sleppt hoiiiii 1419. 1423 staðfesti í'orsteinn Ólafsson, lög-

maður sunnan og austan á Íslandi, 12 manna dóm, útncfndan

á Þingvelli af Baltasar liirðstjdra, er dæmdi Guðríði Sæmund-

ardóttur' jöröina Skarð í Landniannahroppi, or hún liafði fyrir-

boðið Jóni prosti ['órðarsyni aö solja; bæði bréfin eru útgefin

íimmtudaginn eptir Pétursmessu 1423 (Árb. 11. þ., bls. 18).

1427 meinast hann að hafa orðið liirðstjóri norðan og vestan,

því 1428 kallast hann hirðstjóri, þá er hann lét dóm ganga í

Hvammi 1 Hvammssveit í 9. viku sumars um Ásgeir Árnason

og Jón son hans um dráps rikti. Líkast er, að hann hafi haít

hirðstjórnina í 3 ár. 1430 er Þorsteinn Ólafsson lögmaður

norðan og vestan. Eg held, að hann hafi haldið lögsögn til

þoss um 143G eða lcngur; þá mun hann hafa útvegað Helga,

dótturmanni sínum, lögsögn, eða sl:'ppt henni við hann; cn

Hogranossýslu mun hann í hirðstjóra umboði hafa haldið leng-

ur. Hann bjó á Ökrum í Skagafirði.

Toi'fi xlrasou.

Fadlr: Ari- stóri.

Koiia: Kristín, dóttir ÍJorsteins lögmanns Olafssonar nýnefnds.

Börn: A. Málmfríður átti Finnboga lögmann, sjá í^ingeyjar-

þing^

B. Guðrún; við hana hélt Einar ábóti á Munkaþverá,

sonur Isk^ifs beltislausa; þeirra son var

Finnbogi ábóti á Munkaþvorá, sem átti með Ing-

voldi Sigurðardóttur

Guðrúnu, er átti síra Sigurð Porstoinsson, og með

honum síra Einar Sigurðsson í Eydölum og hans

systkin.

Torfi gjörðist mikiU maður og þjónaði utanlands Kristj-

1) Guðrún Sæmundsdóttir var kona Jóns Ófoigssonar, sjá

Vaðlaþing, bls. Ui3.

2) Um Ara, föður Torfa, vita monn ekkert, hann er á ein-

staka stöðum kallaður stóri, sem hér er gjört.

3) Bls. 33, og hor á undan.

21
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áni konungi 1.; þar fyiir gjörði konungur hann að birðstjdra

1448 eða 1450, og gaf honum riddara nafnbót, og bar hann

hvítabjörn í bláum feldi í skildinum, og bálfan hvítabjörn á

hjálminum. Torfi hefir lialdið sýslur, í hið minnsta mcðan

hann var hirðstjóri; hann Ijet af hirðstjórn 1457, þá er Björn

Þorleifsson tók við henni. Torfi fór utan 1458 og gjörði testa-

menti sitt sunnudaginn fyrir Bartholomcimessu 1459 í krank-

lcik sínum, og meina mcnn, að haun þá hafi dáið, því eigi

geta sagnir hans þar eptir. 1445 hafði Torfi bóndi Arason'

jarðakaup við Skúla bónda Loptsson (sjá |>ingeyjarþing).

Snmarliöi Loptssou.

Faðir: Loptur ríki á Möðruvölium Guttormsson, sjá Vaðla-

sýslu-.

Móðir: Kristín Oddsdóttir, hún var frilla Lopts, bæði meðan

hún og hann voru gipt og ógipt, og til hennar kvað

Loptur hiun nafnkennda háttalikil sinn. Mælt er, að

Loptur bafi látið Kristínu kjósa sér mann, og hafi hún

kosið einn hinn helzta af sveinum Lopts, þá bafi Lopt-

ur átt að segja: "Kjörvilt varstu, Kristín, þú kaust

mig ekki», en hún hafi það eigi þorað. Fróðir menn

segja, að Kristín hafi veriö komin af ÞorsteiniEyjólfssyni

og hans syni Sumarliða: húnhefir verið ríkra manna, því

til giptingar hafði hún hálft þriðja hundrað hundraða.

Kona: Ólöf^ dóttir Ara á líeykhölum, er drukknaði 1418,

Guðmundssonar. Móðir Ólafar nefnist |>orgerður 0-

lafsdóttir (sjá Strandasýslu).

Börii: A. Kristín átti Jón Dan, launson Björns ríiva, þau

voru barnlaus, sjá Ísafjarðarsýslu.

B. Sesseljá het laundóttir Sumarliða með Karítasi

Grímsdóttur, vildi Sumarliði eigi meðganga Scss-

elju, en Karítas sór fyrir síra Jóni Kolbeinssyni

1) BIs. 38.

2) Bls. 157.

3) Sjá Þingeyjarþing, bls. 24.
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Siimarliða svo sannaii föður að Sesseljii, sem hún

væri móðir. Sessclja átti Jón Guðmundsson og

voru börn þeirra:

i. Gn'mur; arf lians tók undir sig Ari í Saurbæ á

Kauðasandi, en Björn sýslumaður Guðnason

dæmdi arf þann Grími 1517 (sjá Barðastrandar,

Dala og Mýra sýslur). Börn Gríms voru:

a. Jdn, er vcginn var í Síðumúla 1570'.

1) Kona Jóns Grímssonar var Sigurborg dóttir Þorsteins

Sighvatssonar, þeirra son:

a. Síra Grímur á Húsafclli, merkismaður, hans synir

:

1. Jón.

2. Síra Helgi á Húsafelli.

3. Hallur.

Jóu Grímsson hafði verið sveinn Jóns biskups Arasonar,

og átti barn með Krislínu dóttur Vigfúsar hirðstjóra Er-

lendssonar, er fylgt hafði síra Maguúsi syni Jóns biskups,

en scm þá var dáinn:þar eð þau Jón og Kristín voru

fjórmenningar, sigldi Jdn til þess að útvega þeim leyfi til

að mcga eigast, en er hann kom aptur, var hún dain,

eptir því, sem sagt var, af gremju út af þessari óvirðingu,

er henni hafði viljað til; eptir að hún var dáin, var það

að Jón giptist Sigurborgu. Arfurinn eptir Sessclju hafði

frá Ara runnið inn til Eggerts Hannessonar; þegar Guð-

brandur biskup kom utan og hafði unnið mál sín, og náð

jöröum Júns Sigmundssonar, varð Eggert hræddur um, að

Jdn mundi ná undan ser arfi Sesselju, en til að hamla

því, vo Jón Murti, son Eggerts, Jdn Grímsson. Sonur

Jdns og Kristínar hét

b. Vigfús; eitt af börnum hans var:

Helgi lögréttumaöur í Borgarfirði, hann átti Arnarholt,

Kaðalstaði, Einifell, Lunda, Skdga, Múlakot, Porgautsstaði,

Tinda, Heydalsá og Stdrugröf og bjd þar seinast; sonur

Helga var

Hallddr, hans son

21*
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j3. Beigþór, or gjöröist piófontiimaðiir Giið-

brandar biskups.

7. Agncs, er átti Halldór Brandsson (sjá Hiitia

vatnssýslu); þeirra dóttir:

Vigdís , átti fyr I^orvald Björnsson (sjá

Húnavatnssýslu), síðar Torfa á Hrauni Vig-

fússon.

ð. Jón. laungotinn. hans dúttir:

Valgeiður, or átti Jóa son Jóns Hálf-

dánarsonar, Guðmundssonar Finnssonar á

Ökrum á Mýrum. Af Valgeröi or komiö

margt bændafólk.

Sumarliði tjáist elzta barn Lopts ríka og fæddur fyrir

1388, en dáinn fyrir 1440; honum gaf Loptur þrjú hundruö

hundraða. fótt engin sé vissa fyrir sýsluvöldum Sumarliða,

og ekki fremur í þessari sýshi en annari, set eg hann hér sem

merkismann og stórbónda; er og eins víst, að Sumarhði hali

verið í Dahisýshi, því á Kvonnabrokku var Ólöf kona hans. þá

er hún 1441 gaf Birni ríka uraboð sitt, að innkalla hjá bróð-

ur sínum Guðmundi ríka fe sitt, sjá Strandasýslu. Engan dóm

eða dómara atgjörðir heti eg séð eptir Sumarhða. en get til, að

hann hkt og raargir aðrir auðraenn haíi um hríð haft

sýsluumboð, h'kast í Húnavatnsþingi. þó er það ekki fullvíst.

Braudnr Jóussou lögiuaöur.

Sjá um hann Vaðhiþing; hann bjó að Hofi á Höfðaströnd

og átti í máli við Magniis Benidiktsson 1433 út af kirkjufé á

Hoti'. Xokkru þar optir moina?t hann að hafa luildiö Hegra-

Árni, hans dóttir

Halldóra, móðir síra Péturs Björnssonar á Tjörn, sjá Tíma-

rit mitt. Enn eru sögð börn Sesselju

2. Bergþör, átti Helgu Einarsdóttur, or áður hafði átt f*or-

stein Jo'nsson.

3. Þörey á Möbergi.

1) á Höfðaströnd.
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nesþing, ef til vill, þanqað til Torfi Arason tók hirðstjórn 1450,

og þá verið hans umboðsmaður til 1457, en síðan haft sýsl-

una til |)ess að Olafur biskup tók hana 14G0, en ágreiningur

heíir oröið um afgiptina 14(53, þar biskup let það sama ár

(14G3) til dæma ser alla skatta og skyldur af sýslunni; mun
umboðsmaður Olafs biskups hafa stundað að halda sýslunni

undir bisku]). því hefir Braiidur þar um tjeðan dóm látið ganga.

Brandur varð lOgmaöur eptir 1450, og það var hann orðinn

1455, en sleppt lögsögn 1479; hann bjó fyrst að Hofi á Höfða-

strönd, sem fyr er sagt, og hafði Hegrancsþing um 1450 til

1460, þar eptir íiutti hann að Lögmannslilíð, og helt Vaðla-

þing. Um eða eptir 1480 íhitti hann að Myrum í Dýrafirði,

og lifði fram um 1490.

Olaí'iir bóiidi (Tríinsson.

Hverra manna luinn h(>fur verið, eða hverjir hans afkom-

endur, er mer dulið: hitt er víst, að liann heiir haldið Hegra-

nesþing sem umboðsmaður eptir aö Olafur biskup Kögnvalds-

son tók það; það virðist annars. sem Ólafur og Jóii Porðarson,

er hcr getur seinna. hafi báðir haldið sýshma, áður en Ólafur

bisku}! fekk hana srr veitta, og nauðugir viljað sleppa henni

við biskup, ui:z úrskurður Brands lögmanns gekk um það, að

biskupi bæri afgjaldið af sýslunni. og haíi þeir þá gjörzt um-

boðsmenn biskups. 14G7 var Ólahir fyrsti kaupvottur, er Finn-

bogi lögmaöur giptist ]\lálmfríði Torfadóttur á Okrum.

Olaí'ur biskují llöftiivaldssoii.

Hann var merkur að ætt, fyrst prestur í Odda, svo a

Breiðabólstað, var kosinn til biskups á Hólum 1458, og sigldi

eptir biskupsvígslu til Niðaróss sama ár, þaðan fór hann til

Danmerkur og fekk hjá Kristjáni konungi veitingu fyrir Hegra-

nesþingi 1459; brefið hljóðar þannig:

"Kong Christjern unner og forlener brefviseren, Hi;a Ólaf bisk-

»op til Hola kirkju i Island, sit og krununnar leen, Skaga-

"fjorð, i tio samfelden ar, i svo mata, at han skal ihdega

"gefa kongen til hans Fatabur hundrada letta gyllina, so

»lenge han það i verju hafer, og antvorda sig edur sin um-
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«bodsmenner i Bjorgvin: og skal hann gjora sig goda reidu

"Og reikningskap af strandrak, sem þar falla kan, etc. iippá

«sit slot Kaupmannahufn in vigil Ste Andreæ apostoli

«1459.»

Olafur biskup kom út 1400, eptir læröustu manna mein-

ingum, tók hann þá að sýna vald sitt; var það eigi lengi, áð-

ur menn urðu þess varir, að liann var bæði harður og fégjarn;

má k\sa um framgangsmáta hans, bannfæringar og harðræði í

Ilókibiskupa sögum, sjá Hist. Ecl. Tom. II. p. 590. og Árb.

2. þ.; get eg þess her einasta, hvaö sýslumanns verkum við

kemur. Svo sýnist sem Olafur böndi Grímsson áður nefndur

hafi þá við komu biskups og þar eptir í nokkur ár í umboði

biskups hahlið sýsluna og frá 1469 til 1474 ásamt með Jóni

Þórðarsyni, er hafði biskups umboð: 1409 hefir Ólafur biskup

og tekið Jdn Þórðarson fyrir sinn umboðsmann, og var hann

það lengi þar eptir. K^gar útrunnin voru þau 10 ár, er kon-

ungsbréfið hafði tiltekið um sýsluveitingu biskups, sýnist sem

ágreiningur hafikomið um sysluvöhlin: var þá HeiirikKerken höf-

uðsmaður, og þá hafi (_>Jafur bondi með biskupi staðið fyrir lög-

mannsdómi 1473, svo biskup helt s\'slunni mjög lengi þar ept-

ir, en ólj(5st er, hverjir lians umboðsmenn hafi verið eptir það

að Jón Pórðarson dó 1492, eða hvað lengi hann helt sýshinni,

eða hvort Jón Þórðarson haföi hans umboð til dauða síns.

Óhifur biskup dó utanlands 1494, og hefir hann verið einhver

hinn harðdrægasti og fcgjainasti af Hólabiskupum, annar var

Gottskálk biskup Nikulásson. Björn Asmunilsson nefndist einn

af lögsögnurum Óhifs biskups.

Jón |>órðarsoii.

Hverra manna hann var, eða hvort hann átti nokkra af-

komendur, er mjer dulið. pessi Jón hefir verið orðinn sýslu-

maður í Skagafirði, hklegast í umboði Olafs biskups, 146cS, því

þá lætur hann dóm ganga í Yiðvík um vígsbætur til líunólfs

Árnasonar og bræðra hans, og kaUast Jón þá hafa konungs-

sýslu í Hegranesþingi. Dæma þessir 12 menu máhð undir

Brand lögmann Jónsson (útfall þess, sjá Árb. 2. þ. bls. 71).

Opt getur Jóns þessa síðan, og var hann sem verkfæri í hendi
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Ólafs biskups. Her um 1489 Qofur hann heilagri Hólakirkju

jöröina Skua'gabjörg í Deildardal 20 hndr , ser til sáluhjálpar,

og vill liggja inn í Hólakirkju fyrir framan Ste Jóhannes; vott-

ar: Snjúlfur Sigurðsson, ráðsmaöur hcilagrar Hólakirkju, Guð-

mundur Jónsson, etc: gjörðist hann þá prófontumaður á Hól-

um og áskildi srr til fæðis mjólk og blautan fisk. 1492 hefir

hann dáið, því þá vitnar Guðmundur Kollason, Eiríkur Sig-

mundsson, prestar, og Einar Þorvaldsson messudjákn, að Jón

Þórðarson hafi gefið Ólafi biskupi jörðina Skarðsdal með 3 kú-

gildum. Efnamaður hefir Jón verið, en synist hafa veriö lítill

höfðingi.

Jón [>or<i;i'ímssou'

.

Hann lætur 12 manna dóm ganga að Ökrum í Skagafirði

1500 um Sigurð Magnússon, sem hafði verið í aðför til Hóls

á Skaga með í'orsteini Bessasyni, að slá í hel f>orstein Guð-

mundsson, og sýnist sem hann þá hafi verið þar sýslumaður.

Sigurður Finnbo^asou.

Faðír: Finnbogi lögmaður Jónsson (sjá Þiugeyjarþing).

Móðir: Málmfríður Torfadóftir riddara Arasonar (sjá Pingeyj-

arþing).

Kona: Margret- Þorvarðardóttír, sonar Bjarna syslamanns í

Múlasýsiu ]\Iartoinssonar og Ragnhildar dóttur Þor-

varðar á Möðruvöllum Lopt.^sonar ríka.

1) porgeirsson er víst réttara.

2) Jón Magnússon telur ætt konu Sigurðar raeð öllu eins og

hér er gjört, og er það víst með ölhi rett, en kona Þorvarðar

Bjarnafouar og móðir Margretar hét Ingibjörg Ormsdóttir;

giptust þau á Auðkúlu, hafði porvarður til kaups við Ingi-

björgu 2 hndr. hundraða, og gaf henni þar af 60 hndr., þar í

tilskilinn Böðvarsdahir í Vopnafiiði. Margrét Gunnlaugsdóttir

gaf Ingibjörgu ddttur sinni 1 hndr. hundraða. Bréf um þetta

var gjört á Marðarnúpi 1489. Gunnlaugur faðir Margrétar

hefir auðsjáanlega verið Gunnhaugur á iiarðarnúpi sonur síra

Þorkels, bruöur Árna biskups niihla Olafssonar. Margret Gunn-
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(Flestar ættartölur, bæði Olafs Snogtlalíns og Jóns

sýslumanns Jakobssonar, seg;ja, að Margrét kona Sigurð-

ar sýslumanns Finnbogasonar haíi verið dúttir f>or-

varðar lögmanns Erlendssonar og Kristinar ddttur

Gottskálks biskups á Hólum ; en ættartölubók, sem Dr.

Hannes biskup átti, og var afskrifuð, liefir svo, sem eg

að ofan hefi ritað. Hafi Siguröur ekki gipzt fyrri en

í fyrsta lagi 1524. gat það staöizt, að hann ætti

Margréti dóttur í^orvaröar lögmanns og Kristínar, því

Þorvarður og Kristín giptust 1508, og hofði þeirra dóttir

Margret 1524 veriö 15 vetra, líklega fædd 150'J; hafi

Sigurður eigi orðið Langh'fur, en verið orðinn sýslu-

maður fyrir 1514 eða jafnrel strax eptir 1500, er bágt

að koma því saman: þú getur verið, að Sigurður hafi

verið tvígiptur og átt þessa Margreti porvarðsdúttur

fyr, en Margréti Þorvarðsdóttur lögmanns seinna; þá

er þú í óvissu, hvor Maigretanna var móðir barna

hans. porvarður Bjarnason á Eyðum gat átt vaxna

dúttir um 1500).

Eptir lát Sigurðar sýslumanns giptist Margrét

Magnúsi á Eyðum, þeirra börn

:

a. í'orbjörg átti Vigfús sýslumann Þorsteinsson, sjá

|>ingeyjarþing'.

Börrt: A. ísleifur Sigurðarson á Grund í Eyjafirði, sýslumað-

laugsdóttir hefir því verið systir Guðrúnar konu Guðna á Urð-

um og sem seinna átti Jón lögmann Sigmundsson; það virðist

þannig óefandi, að Gunnlaugur porkelsson hafi átt, annaðhvort

Ingibjörgu eða Ólöfu, dóttur Arngríms í^úrðarsonar á Marðar-

núpi og Steinunnar, dóttur Eafns lögmanns Bótólfssonar, því

auk þess að þetta kemur vel saman við tímann, þá sezt Gunn-

laugur að í Marðarnúpi, er Arngrímur helir átt, og nöfnin

benda á hið sama, því dúttir Margretar Gunnhnigsdúttur het

Ingibjörg, og dúttir Guðrúnar Guunlaugsdóttur Olöf.

1) Bls. 68.
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ur, giptist 1533 púniniii dóttiir Jóns biskiips Ara-

sonar, sjá Vaölaþing'.

B. Helga kvinna í^orbergs sýslumanns Bessasonar, sjá

'her síöar og Vaðlaþing-.

C. Ingibjörg átti Bjarna, son Torfa sýslunianns í Kloía,

Jónssonar sýslumanns Olaíssonar'. Börn:

1. Sigurður átti líagnheiði, dóttur síra BjOrns á

Mclstað, þeirra barn:

a. Bjarni á Stokkseyri (sjá Vcstmannaeyjar).

2. Þúrunn áti Þorgrím Oddsson lögrettumann;

börn

:

a. Bjarni í Haga.

l^.
Arnbjörn.

y. Sesselja.

ð. Una.

Af þeim eru tjölmennir afkomendur.

3. Ingibjörg átti Hrólf sterka Bjarnason; þeirra

börn

:

a. Bessi.

il Bjarui.

"[. Þorbergur sýslumaður.

8. Sigurður sýslumaður, sja pingeyjarþing^

Seinna hefir Ingibjörg Sigurðardóttir gip/t 1542,

sunnudaginn næstan eptir páskaviku í Bcykjahlið við

Mývatn, Júni Skúlasyni, er taldi ser 80 hndr., en liún

ser 1 hndr. hundraða; brjefið er skrifað á Eyðura G ár-

1) Bls. 184.

2) Bls. 193.

3) Loptssonar ríka.

4) Enn eru talin bOrn Hr('>lfs sterka og Ingibjargar:

i. Bjarni annar; Hrólfur kallaði annan Bjarnann góða

Bjarna, en hinn illa Bjarna.

'^. í*orsteinn.

Tj. I^óra.
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um síðar; vottar: Kolbeinn Auðunsson og Teitur

Magnússon prestar.

Hvert ár Sigurður tók Hegranesþing, er eigi víst, en syslu-

Diaður var hann þar orðinn 1514, þvi þá lætur hann dóm
ganga á leiðarþingi við Vallnalaug um verðlag á vörum, sjá

Litra A. 1517, föstudaginn næstan fyrir Dýradag um vorið í

Reykjahlíö við Mývatn, votta Þorsteinn Finnbogason og Por-

kell Snjólfsson, að f^orvarður Guðmundsson hafi gefið Sigurði

bónda Finnbogasyni og konu hans Margréti Porvarðardóttur

Egilsstaði í Fljótsdalshoraði og Vallaneskirkjusókn til framfæris

og fullrar prófentu með sér og sinni kvinnu Guðhiugu Túmas-

dóttur.

Líkindi eru til, að Sigurður hafi tekið Hegranesþing litlu

eptir 1500, en sleppt því nálægt 1518, eða fyr.

Hvað lengi Sigurður lifði, eða hvort hann bjó á Grund

um sína daga, er óljóst, eða hvað raarkvert er fleira um hann

að rita. Sigurður fór utan og dó í þeirri ferð. Mælt er, að

þegar hann sleppti Hegranesþingi, hafi hann fiutt að Eyðum.

Margrét kona hans giptist þar eptir ]\Iagnúsi á Eyðum, sem

fyr segir.

Lit[^ A., Inntak úr do'mi Sigurðar sýslumanns um
kaupskap á varningi, skreið og öðrum peningum, um

lausamenn, vinnufólk, karlmenn og konur, sem eigi

vilja vinna og eiga enga alin.

Dæma þeir þá hirðstjóra Pinningsdóra um saraa efni stöð-

ugan og myndugan í öllum sínum articulis. Item dæma þeir:

12 stikur varningsklæðis, fyrir 1 hndr.

8 stikur raeð þriðjungaklæði, fyrir 1 hndr.

6 stikur tvígilds klæðis, fyrir 1 hndr.

4 stikur stokkbreiðs lérepts, fyrir X áln.

10 stikur striga, fyrir XX áln.

5 fjórðunga ketil, fyrir 1 hndr.

salttunna, fyrir X aura.

grjónatunna, fyrir , . X aura.

Ms, fyrir 1 eyrir.

9 fjórðunga vætt fiska, fyrir mörk.

sölfavætt fyrir XV álnir (alías eyrir).
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kaup á að slá vikuverk XL áln.

á dagsláttu eyrir, en X álnir, ef hún er slegiu á dag.

2 tunnur malts og hunángsáttungur 1 hndr.

tvíbryrgð húfa . . . , XX áln.

Allir þeir, sem minna fe áttu en 3 hndr. tíundarvirt, skyldu

engan kaupskap gjöra mega, heldur skyldu vera skyldugir að

vinna hjá bændum. Enginn mætti lausamaður rda fyrir sjálf-

an sig, sem minna fe ætti en 5 hndr. Þeir einir megi klæði

bera, er lögmálið leyfir. 6 fjórðungar lýsis fyrir XX álnir.

Sekur skyldi sá 4 mörkum til konungs, sem öðruvisi kaupir

eða selur, en her segir; og skyldast vissir raenn til í hverjum

hreppi að hafa gætur á fyrteðura kaupskap ; sekur skyldi hverr

eyri (réttara 4 mörkum) er eigi vill þeim fylgja. Sömu sektir

leggja þeir á þá, er leyna kaupskap á móti þessum dómi, eða

rjúfa hann (sem sé 4 raerkur).

Gríiiiur Jóusson á Ökrum.

Hvort hann nálægt þessum árum hefir haft sýslu í Skaga-

firði, er úvíst, þútt hann yrði lögmaður 1519, eða, sem aðrir

segja, 1520, og væri það þangað til Teitur við túk 1523.

Kona Gríms lögmanns: Guðný í^orleifsdóttir hirðstjóra Björns-

sonar.

Börn : 1. Sigríður átti Magnús Björnsson sjá hér síðar.

2. Jón átti púru Thomasdóttur, sjá hér síðar.

3. Guðrún átti Thomas á Porleifsstöðum, sjá annars

um börn þessi, Dalasýslu.

Rafu yugri Braudsson.

Faðir: Brandur prestur á Hofi í Vopnafirði, son Rafns eldra

frá Barði í Fljótum Brandssonar.

Kona Rafns yngra var pórunn, dúttir Júns biskups Arason-

ar; giptist Bafn henni á Hólum 1526, var hún þá 14

vetra og voru henni talin 3 hndr. hundraða og 60 hndr.

en hann taldi sér G hndr. hundraða. Var Jún biskup

óspar með veitingar og glaðværðir við þaö brúðkaup.

Sumir rita, að þau Bafn og Pórunn hafi átt saman
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eitt barii, og liafi átt aö lioita ísleifur, on ekld finnst

það sannað.

Espólín frúði heldur, að Kafn hafi orðið sýslumaðiir í

Skagafirði 1519, og hafi haldið þá sýslu inn til þess, að Jún

biskup fekk sér hana veitta 1525: var þó líafn sem áður við

sýshina, en sem fullmektugur biskups og bjú á Hofi á Höfða-

strönd. Eg htdd að Grímur hafi verið sýshimaður í Skagafirði

1519, næst eptir Sigurð Finnbogason, og haldið henni til 1525.

Með kænsku gat biskup komið því til loiðar, að Teiti þorleifs-

syni var vikið frá lögmannsdæminu, on IJafn tongdason hans

aptur kosinn lögmaður 1526. Eptir vilja Júns biskups byrjaði

liafn sama ár Sveinstaðamálsskærur við Teit (sjá þar um Húna-

vatnsþing), er dæmdist í aleigumissi og friðloysi, sighJi þá

liafn og fékk staðfestingu konungs ujip á þann dúm, tók svo

undir sig og tengdaíöður sinn allt fé Teits, það er hann gat

náð, þar <á meðal búið í Glauaibæ ásamt jörðunni, 1528; on

Teitur fiýði á Vestursvoitii-. Kafn hafði þar eptir bú í Ghium-

bæ, og var þar líka stundum sjálfur.

Svo bar við 1529, þá er líafu var staddur í GkTumbæ, að

hann í drykkjuskap gjörðist missáttur við svoin sinn þann, or

Filippus het, og manaði hann með mörgum fryjunarorðum, aö

skilmast við sig með vopnum: uiu síðir fnru þeir út á hlað

fram undan karhlyrum, og eiitir fárra höggva viðskipti, voitti

Filippus líafni banasár: kenndi líafn sjálfum ser ull þau völd

og sættist við Filippus, því Filii>pus hefði hkitið aö verja hend-

ur sínar ; roið Kafn hoim til Hofs, lifði þar 3 nætur og dú svo.

Þúrunn varð ekkja 17 vetra og fúr heim að Hóhim til föður

síns. præta var um arf eptir Eafn, og náðu orfingjar Ivafns

lithi oða engu. Eafn dó á æskuskeiði; hann var mosti upp-

gangs- og lukkumaður, áður en hann komst í Teits-má], en

þar eptir þvarr gæfa lians.

Jón biskup Arasoii.

Faðlr: Ari á Grítu í Eyjafirði, son Sigurðar príors á Möðru-

völlum^

1) Sigurður príor var Jónsson, og sá Jún Ólafsson (sjá Tíma-
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mðir: Elín, kölluð blátönn oöa bláliosa. Magnúsdóttir; móðir

hcnnar var f>óra Brók, dóttir Ísloifs boltislausa, en syst-

ir Einars ábóta á Þvcrá'; móðir í>óru var Oddný Stein-

dórsdóttir, en móðir Stcindórs Oddný-, dóttir Brands

á Svalbarði Eiríkssonar, Einarssonar, Guðmundarsonar

bins Dýra á Bakka.

Bariuunnöir Jóns biskups var Helga Sigurðardóttir, Barna-

Sveinbjarnarsonar, prests í Múla — bann átti 50 börn,

er bann kenndist við, fyrir utan nokkra vafagepla —
I^órðarsonar. Áöur bafði Helga fylgt að bigi Ólaíi

Daðasyni, og var þeirra dóttir I>óra.

Bórn: A. Ari lögmaður, sjá um bann Vaðlaþing^

B. Björn prófastur á Melstað, belt við Steinunni, dótt-

ur Jóns á Svalbarði Magnússonar; börn:

1. Jón sýslumaður, sjá Húnavatnsþing.

2. Árni á Sauöafelli átti Önnu Björnsdóttur (bróð-

ur Eggerts lögmannsj Hannessonar; þeirra börn:

a. Daði*.

b. Þóra^

c. Kristín^.

d. Guðrún'.

rit mitt), Ari Sigurðarson, faðir Jóns biskups, bafði Mikba-

oarðs uraboð, en er Ari var dainn, fór Elín að Grítu.

1) Sumir telja, að br(5ðir Foru Isleifsdóttur bali beitið Isleif-

ur og sonur bans bati verið Einar ábóti, en það mun eigi

rétt.

2) Oddný Brandsdóttir var syslir Magniisar Brandssonar: ætt

hans er rakin upp, sjá I'ingeyjarsýslu, bls. 8.

3) Bls. 182.

4) Daöi var sveinn Odds biskups, drukknaði barnlaus í Hvítá

1609, ætlaði að draga upp á ísinn best annars manns.

5) Hún átti Sigurð Þorbergsson.

G) Kristín áíti forknf Bjarnason Sumarliðasonar.

7) Guðrún átti Árna Skúlason Jónssonar.
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e. Halldúra Ig., liennar raúðir Valgerðiir í>or-

kelsdúttir'.

Bjarni- á Læk átti Sesselju, laiuulúttur Eggerts

lögmanns Hannessonar með Herdísi, dúttur síra

Þorleifs á Iveykhúlum Björnssonar; þeirra börn

:

a. Herdís.

b. Steinunn.

c. í'órunn.

d. Björn.

e. Einar.

f. Þorleifur.

1) Enn voru börn Árna og Önnii

:

f. Ingiríður eða Ingveldur átti Narfa Guðmundsson Jóns-

sonar á Fellsenda, hennar seinni maður ívar.

g. Þuríður átti Einar Ormssou á Stijruhvestu.

h. Steinunn átti Jón á I^verá Jónsson á Keykjum Egils-

sonar.

2) Bjarni bjú á Brjánslæk, kona hans het Sesselja, fyrst köll-

uð Sigurðardúttir, en síðan föstnuð Eggertsdóttir lögmanns

Hannessonar; móðir Sesselju úskilfengin het Herdís dóttir síra

f>orIeifs frá Reykhúlum Björnssonar; múðir Herdísar het Jór-

unn systir Sesselju móður Ragnheiðar Eggertsdúttur lögmanns.

Börn Bjarna og Sesselju voru:

a. I^orleifur átti Kristínu dóttur síra Teits í Gufudal,

drukknaði barnlaus,

^i. Björn átti Halldísi Hallsdóttur frá Kambi, bjuggu á

Læk í Króksfirði, en seldu hann fyrir Kamb.

7. Einar Ig. átti Þorgerði Jóusdóttur Koðránssonar, og

síðan líagnhildi I>orvaldsdúttur Ásmundssonar.

ð. Steinunn. giptist, dú barnlaus.

£. I^órunn átti Lopt Arnason í Sælingsdalstungu.

?. Elín,

T,. Hallbjörg, báðar barnlausar.

%: Herdís átti síra Porleif Bjarnason.
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4. Halldóra Björnsdóttir, hana átti Bjarni í Skriðu

Pálsson; jieirra börn:

a Bergljót^
'

b. Hallur í Möðrufelli^.

c. Margrét^.

d. Jón*.

e. Ljótunn^

f. Magnús".

g. PálF.

h. Helga^.

i. J>orbjörg^.

k. í^uríður'".

1. I><5runn'*.

5. Teitur Björnsson á Holtastöðum átti Þuríði dött-

ur síra Erlendar á Breiðabólstað Pálssonar; börn:

a, Jón'-.

1) Bergljót átti síra Sigurð í Goðdölum Jónsson prests í

Laufási Sigurðssonar Jónssonar príors Finnbogasonar lög-

manns.

2) Sjá Vaðlaþing, bls. 233.

3) Margrét átti síra í'orstein Ásmundsson í Vesturhópshól-

um.

4) Jón átti Olöfu dóttur Jóns Arntinnssonar í Bjarnastaða-

hlíð í Skagafjarðardölum.

5. Ljótunn átti Olaf Arason Tömassonar.

G) Frá Magnúsi er ekki talið.

7) Frá Páli cigi heldur.

8) Helga átti Guðmund Árnason, bróður Daða Árnasonar;

hann var mikill drykkjumaður; börn þeirra komust eigi upp.

9) Maður j^orbjargar hét I^orsteiun, og er ætt fra {jeim.

10) í^uríður, aðrir nefna hana Halldóru, átti Ólaf í Núpu-

felli Jónsson, bróður síra Sigurðar í Goðdölum.

11) pórunn og sumir nefna enn Guðrúnu, hafa dáið barn-

lausar.

12) Jón Teitsson átti Agnesi dóttur Péturs Magnússonar
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b. Arni'.

c. Helga-.

d. Björg^

c. Gunnlaugiir í Bæ í Borgarfiröi'.

f. Guðrún\

g. Filippus hét launson Teits"^.

G. Magnús Björnsson átti Halldóru Eiríksdóttur

Snjólfssonar; börn:

a. Björn í Bólstaðarhlíð'.

b. Síra Jón^.

c. Eiríkur í DjúpadaF.

Arnasonar Peturssonar Loptssonar. Jón átti Stóra-Dunhaga og

seidi fyrir sraájarðir I'orvahli Olafssyni í Auöbrckku, bróður

Halldórs lögmanns.

1) Arni á Holtastöðum og Hoii í Vatnsdal átti Sesselju

Pétursdóttur systur Agnesar, konu Jóns brdður haus.

2) Helga átti Jón son Grínis á Guðrúnarstöðum í Vatnsdal.

3) Björg átti síra Gísla á Bergstöðum Brynjólfsson, var hún

hans fyrri kona, og þau barnlaus. •

4) Gunnlaugur dó barnlaus.

5) Guðrún er sögð af sumum óskilgetin, niaður hennar hét

Magnús son I^orsteius í f*ykkvabæ Magnússonar; f'orsteinn var

bróðir Péturs í Vík föður Agnesar, konu Jóns Teitssonar, bróð-

ur Guðrúnar.

6) Filippus Ig. átti Kristínu Guðmundsdóttur Magnússonar.

7) Björn Magnússon fell fyrst með bræðrungu sinni, Krist-

ínu dóttur Jóns sýslumanns Björnssonar, var náðaður af kon-

ungi, því seldi Magnús sinn part í Grund Júni. Síðan áttti

Björn Oddnýu, dóttur J'óns Einarssonar, föðurbróður I^orláks

biskups, hafði numið hana að heimnn, en með hennar vilja.

8) Síra Jón Magnússon a Ljósavatni átti Kristínu dóttur

síra Jóns Gottskálkssonar í Hvammi í Laxárdal; hún átti

Krossanes í Eyrarsveit, en hann Ljósavatn og íleiri jarðir.

9) Eiríkur í Djúpadal átti Guölinnu Islcifsdóttur yngra Þor-

bergssonar á Hoti á Höfðaströnd; hann átti Porleiksstaði í

Blönduhlíð, en húu Djúpadal, Lundarbrekku og MannskaðahóL
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(]. Pórdís^.

7. líagnheiður Bjönisd'jttir átti fyr .Sigurð Toría-

soii'-; þeirra soii:

a. Bjarni á 8tokkscyri\

Svo átli liún Markús sýsluniann Olafsson;

þeirra börn^:

b. Ólafur.

c. Sigurður.

d. Kannveig.

c. Margrét.

1543 föstudaginn fyrir Bartolomeimessu á Melstað

ættleiddi Jón biskup Arason, og síra Björn^ sonur Lans,

Jón og Magnús Björnssyni og Ragnheiði Björnsdóttur,

og 1548 skipti síra Björn með börnum sínum, fékk

hann Jóni 3 hndr. hundraða, Magnúsi 3 hndr. hundr-

aða, Ivagnheiði 2 hndr. hundraða; hinum minna.

Sigurður officialis á Grenjaðarstað hélt við Sesselju

Pétursdóttur; þeirra börn, Pétur og Halldóra, dóu barn-

laus. Laundóttir síra Sigurðar í^uríður^, sjá Stranda-

sýslu. Launson síra Sigurðar Guðmundur', hans dóttir

Helffa átti börn. Síra Sigurður dó 1595.

1) I*órdís átti Stóru-Laugar í Keykjadal; maður hennar I*or-

valdur Jónsson á Reykjum í Tungusveit; þeirra cinberni Stein-

unn kona Eggcrts á Ökrum í Blönduhh'ð. Nokkrir segja, að í^ór-

dís haíi gipzt aptur og þá átt Porstein á Tjörnum í Eyjafirði.

2) Þessi maður Eagnheiðar Björnsdóttur var Sigurður Bjarna-

son Torfasonar sýslumanns í Klofa Jónssonar.

3) Bjarni Sigurðsson á Stokkseyri dó 1653, 86 ára, átti Sal-

vöru dóttur síra Guðmundar Gíslasonar í Flóa.

4) Um börn líagnheiðar og Markúsar verður hér seinna talað.

5) Eins og her segir, arfleiddi síra Björn ncfnd 3 börn sín

með samþykki Jóns biskups föðiir síns.

6) í^uríður dótlir síra Siguröar átti Magnús Árnason í Djúpa-

dal, sjá hér að framan.

7) Af Guðmundi var kominn síra Jón Ólafsson, er samið

hefir ættartölubók, er hann endaði «Vítusmessu mirgin 1681».

22
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1). Síra Magnús á Grenjaðarstað. 10 ár, dó 1534, bélt við

Kristínu Vigfúsdóttur lögmanns Erlendssonar, þeirra

barn

:

Guðrún átti Gunnar á Víðivöllum Gíslason, sjá bér

síðar.

E. Helga átti Eyjólf í Dal undir EyjaQöllum, son Einars

Eyjólfssonar og Hólmfríðar Erlendsdóttur; Helga gipt-

ist 1531, taldi Eyjólfur sér 6 bndr. bundraða og gaf

benni fjórðungsgjöf; þeirra börn:

1. Eiríkur á Eyvindarmúla og Kirkjulæk átti Ólöfu

Nikulásdóttur; þeirra börn:

a. Magnús'.

b. Eyjólfur'^

c. Ingibjörg^.

2. Einar í Dal átti Viiborgu dóttur Bjarna sýslumanns

Erlendssonar á Ketilsstöðum, áttu ekki börn, bann

drukknaði í Fljótinu, sjá Múlaþing.

3. Magnús giptist ekki, bans laundóttir var Steinunn

í Steinsbolti, sem átti síra Eirík* Stefánsson á Snæ-

fuglsstöðum, aðrir kalla bann í^orsteinsson.

4. ísleifur Eyjólfsson ógiptur, átti þó son, er Jón hét.

ísleifur dó af brennivins ofdrykkju.

5. Anna^ í Dal átti Vigfús, son I*orsteins sýslumanns

Finnbogasonar, sjá Þingeyjarþing.

6. Anna eldri^ átti Illugra.

1) Magnús á Kirkjulæk átti Kristínu dóttur síra Árna Gísla-

sonar í Holti.

2) Eyjólfur í Múla í Fljótsblíð átti J>órdísi dóttur Eyjólfs

Hallddrssonar í Saurbæ.

3) Ingibjörg átti síra Odd Stefánsson Gíslasonar biskups.

4) Síra Eirikur maður Steinuunar telst Stefánsson í>orsteins-

sonar, bann missti prestinn og dó 1654; þau voru barnlaus.

5) Anna var seinni kona Vigfúsar sýslumanns, sjá fingeyjar-

þing, bls. 69.

6) Anna eldri er sögð laundóttir Eyjólfs.
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(faii Helga og Eyjólfur áttu alls 13 eða 14 börn)

7. Guðmuiulur faðir Kolbeins, er átti Helgu Kolbeins-

(lóttur og við henni fjölda barna.

8. Porsteinn átti 17 börn.

9. Hólmfríður, barnlaus, var á Eyðum.

F. |jdrunn Jónsdóttir átti fyrst Kafn lögmann Brandsson,

barnlaus, svo ísleif sýslumann Sigurðsson barnlaus,

seinast forstein Guðmundsson, barnlaus; liún lifði alla

menn sína.

G. Þuríður Jónsdóttir biskups var sett í Keynistaðarklaust-

ur; því undi hún illa, fór þaðan, sumir sogja til I^orleifs

lögmanns, sjá Dalasýslu; ritað er, að hún átti börn.

Jón Arason er boriun á Grýtu 1484; ungur missti hann föð-

ur sinn og ólst hann upp hjá móður sinni í mikilli fátækt um hríð,

til þess að Einar^ ábóti á Munkaþverá, móðurbróðir hans, tók hann

til læringar, kenndi honum lestur, ritgjörð, söng og önnur prestleg

fræði; fór Jún frá móður sinni, er þá var flutt að Laugalandi, 1500,

til þessarar læringar, þjónaði hann þá jafnframt á klaustrinu sem

léttadrengur. Síðan komst Jón til Gottskálks biskups á Hól-

um, tók þar vígshir og gjörðist prestur í Hngeyjarsýslu. Árið

1508 fór Jón prestur til Hrafnagils 24 ára gamall, var þar

prestur um hríð, og prófastur gjörðist hann þá í Vaðlaþingi

1509, því það ár lætur hann dóm ganga yfir Thómasi Hjálms-

syni; var hann sjálfur stefnandi, sækjandi og dómari yíir Thóm-

asi (sjá Árb. 3. þ. c. 19. pag. 27.). Hann gjörðist og Hóla-

kirkju ráðsmaður, oíficialis, og til biskups á Hólum var hann

kosinn 1521, en utanferð hans drögst til 1524. 1522 arfleiddi

Jón biskup börn sín, Ara, Magnús, Björn og fórunni, skyldi

hún hafa jafnan hlut viö bræður sína. Frá því að hann var

kosinn til biskups og til þess hann sigldi, hafði hann vald sem

biskup í Hólabiskupsdæmi, og þó Ögmundur biskup stæði af

alefli móti honum, náði hann biskupsvígslu 1525, og kom út

sama ár. Hans aðgjörðum í biskupstign sinni geng eg fram

hjá, því bóksögu mætti þar um rita.

1) Einar ábóti Ísleifsson er almennt talinn bróðir Þóru, móð-

ur Elínar, móður Jöns biskups Arasonar.

22*



330

Lífssögu Jóns biskups hafa ritað Björn á Skarðsá, Jón

pr(5fastur Halldúrsson, síra Eyjólfur á Völlum, Finnur biskup og

nú síðast Espólín sýslumaður fróði í sínum Árbókum, að ó-

töldum biskupi Harboe og fleirum; vísa, eg þar til lesendum.

Asetningur minn er að geta sýslumanna, og liverjir í hverri

sýslu hafa verið: finn eg, að Jón prófastur Arason er orðinn

sýslumaður í Vaðlaþingi 1518 (sjá þar um Vaðlaþing), en

Hegranesþing hefir Jón biskup tekið 1525, sjá iitra A. hér á

eptir. Hann mun hafa slegið sér fyrir Húnavatnssýslu 1528

næst eptir Glaumbæjar-Teit um nokkur ár, og Páll Grímsson

og íleiri hafa þá haft umboð hans. Skagafjarðarsýslu mun

hann hafa haldið meðan hann lifði, því maðurinn var fégjarn

og ráðríkur: hann vildi vera mestur maður á landinu: gat fyrst

fyrirkomið Teiti lögmanni porleifssyni af maktarmönnum; gipti

dætur sínar ríkum maktarmönnum; Ara syni sínum kom hann

til lögmannsdæmis og sleppti við hann Vaðlaþingi. Björn son

sinn gjörði hann prófast á Melstað; Magnúsi syni sínum fékk

hann Grenjaðarstað, og eptir dauða hans, Sigurði syni sínum,

sem þar var mjög lengi prófastur og stundum olíicialis; hann

tók og ásamt Ögmundi biskupi að sér hirðstjórn 1536: fang-

aði Martein biskup 1549 og síra Árna í Hítardal tók þá og

undir sig Skálholtsstað og vildi koma þar Birni syni sínum til

biskupstignar, stjórnaði þá og fiestu í Skálholtsbiskupsdæmi,

og lét þá kenna valds og maktar sinnar, er eigi létu allt vera

eptir vild hans. Við þá, er honum voru auðsveipnir, var hann

vel. Hann var í mörgum greinum mesti höfðingi, skáhi var

hann gott, eu eigi lærður á latínumál. Fráleitur var hann að

afleggja páfatrúarbrögð, stundaði, að þau viðhéldust á Íslandi

ásamt sinni og sona ^inna makt og auðæfum, svo að hann

hefði allt landið undir sinni stjórn. Um konungsboð skeytti

hann lítið, var hann því gjörður friðlaus, og lét Daði í Snóks-

dal fanga hann á Sauðafelli ásamt Ara og Birni sonum hans,

þá er þeir vildu ræna fe Daða, er ijiskup hafði áður bannfært.

Voru þeir síðan íiuttir í Skálholt og þar afhöfðaðir án dóms

og laga. Yíirgangur þeirra, dramb og fjárfýkn ásamt fastheldni

við páfatrú og óhlýðni við konung sinn steypti þeim, annars

miklum mönnum, í slíka ögæfu. Sérlega ættsæll varð Jón
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biskup Arason, o": eru nálega flestir miklir menn á íslandi frá

1600 af honum komnir.

Litra A. Eg Jóhann Pétursson, hirðstjóri og höfuðsmaður

yfir allt Ísland, gjöri góðum mönnum vitanlegt moð þessu mínu

opnu bréfi, að eg hefi veitt og unnt verðugum föður mcð Guði,

biskupi Jóni Arasyni á Hólum, míns herra konungsins sýslu og

umboð að halda og hafa milli Úlfdalafjalla og Hrauns á Skaga

með sköttum og skyldum, rekum og renningum, hvölum og

hafrekum, og með ölhim þeim rétti og rentu, sem konung-

dóminum og mér tilheyrir og eigi er áður löglegur sáttmáli á

kominn. Skal hans Náð öll mál stærri og smærri sekta og

sækja, semja og niðursetja, fyrir sig stefna, próf að taka, dóm

yfir nefna eður nefna láta, þar sem þess þarf með og hans

skylda til ber. Skal hans Náð nííns herra konungsins vegna

víseyri samantaka eður taka láta í greindu takmarki, bæði

fornan og nýjan og mer þar af réttan reikningsskap standa og

gjöra, að aHuktu nefndarmönnum sínu þingfararkaupi. Skal

hans Náð fulla makt og vald til hafa þeim mönnum dag að

gefa, sem í vandræði kunna að falla eða fallið hafa, eður aðr-

ar útlegðir, og þar um semja og sáttmála og fulla kvittun á

gjöra með góðra raanna ráði, sem eg sjálfur, sérdeilis þeim,

sem á kirkjunnar náðir komast. Svo og skal lians Náð fullt

vald hafa til að stefna þeim raönnum aptur í sína sýslu, sera

þar hafa brotlegir orðið og hlaupast í aðrar sveitir. Biður eg

nú alla góða menn og serlega mína og míns Iierra konungsins

vini, að þér seuð fyr nefndum föður, biskupi Jóni, greiðir og

góðviljugir í hverju hel/.t hann kann með að þurfa og látið vel

reiðulega afkomast þann góðvilja, sem þer viljið hans Náð gjört

hafa, og skal fyr nefndur biskup Jón fullt vald til hafa öðrum

raanni uraboð að j^efa, lög og rétt að gjöra í áður greindri

Skagafjarðarsýshi að öllu jafnfullu sera fullraektugur sýslumað-

ur á að gjöra. Bíð eg fyr nefndum virðugum biskupi Jóni

eða hans uraboðsmanni, að þeir tali lög og rett til hvers

manns, og þó raeð vægð og raiskunn þar, sem það til heyrir:

en þrjózkum og þrályndura se hann eða hans uraboðsmaður

réttur dóraari og refsingasamur, etc., skrifað á Þingvelli dag-

inn eptir Pétursmessu og Páls ano dní M.D.XXV.
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Vér, sem her iindir skrifum vor nöfn, hver með sinni eig-

in hendi, meðkennum, að vér höfum seð og yfirskoðað svo lát-

andi höfuðsmanns bréf á íslenzku, sem hér fyrir framan stend-

ur, orð eptir orð, skrifað á pappír með undirþr^'ktu signeti,

eptir hverju Oddur Einarsson biskup í Skálholti lét skrifa 20.

ágústí 1625.

Biskup Oddur Einarsson m. e. h., skólameistari Jón

Gissursson m. e. h., kirkjuprestur Vigfús Illugason

m. e. h.

Stígiir Hösknldarsoii.

Faðir: Höskuldur Gunnarsson'. Ekki þekki eg móður,

konu eða barna hans ætt, en sýslumaður Jón Jakobsson skrif-

ar um hann þannig: «Stígur Höskuldarson var forfaðir síra

"Sigurður Gottskálkssonar-, beneficiarii á Bæsá, föður Illuga

"prófasts á Hólum, og lögrettumanns HaUdórs Sigurðssonar,

<'hvers kona var Ragnhildur Kráksdúttir, heunar faðir Krákur^

"Jónsson Sveinssouar frá Barði í Fljótum; sonur Halldórs lög-

i>réttumanns og Ragnhildar var Sveinn, er eignaðist og bjó á

• Bæsá hinni syðri í Öxnadal og Vaðlaþingi, en giptist 1772

"puríði dóttur síra Skúla Ilhigasonar, Möðruvallaklausturs

• prests; hún er systir síra Tómasar Skúlasonar í Saurbæ og

('SÍðan Grenjaðarstað. Múðir Þuríðar og síra Tómasar var

«Helga Tómasdóttir, ættuð úr Vöðluþingi; liún giptist síðan

"SÍra Jóni fjórarinssyni Olafssonar prests í Mývatnsþingura.

"Sveinn Halldórsson og Puríður áttu eitt stúlkubarn, að nafni

•'Helga^; hann andaðist af scorbuto mahgno 1782 á Bæsá".

1) Hvaðan Bogi hefir haft það, að Höskuldur faðir Stígs

hafi verið Gunnarsson, veit eg ekki; það er ekki ósennilegt, að

hann hafi verið af ætt Höskukls Runólfssonar, er fyr hefir ver-

ið getið.

2) Gottskálk þessi er talinn Stígsson, sem síðar segir.

3) Krákur faðir líagnliildar var sonur síra Sveins á Barði

4) Helga dúttir Sveins á Bægisá og f>uríðar átti fyr Jón,

son síra Árna á Bægisá Tómassonar, þeirra börn:
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í ættartölubók nokkurri stendur þannig: «Síra Halldór

"son síra Þorláks Halldúrssonar á Auðkúlu fekk Bæsá 1686,

"dó 1707, átti Guðríði Ólafsdóttur, þeirra dóttir Kristín átti

"sira Sigurð á Bæsá 1708—1746 Gottskálksson Stígssonar,

"þeirra börn : 1. Halldór búkbindari, 2. síra Illugi, kirkjuprest-

«ur á Hdlum, 3. Bagnbeiður, 4. Helga, 5. Gróa». f*annig er

líkast, að Stígs-nafn föður Gottskálks hafi verið ættarnafn

Stígs Höskuldssonar.

Að Stígur hafi verið með heldri mönnum og í lögréttu-

mannaröð, er auðráðið af því, að 1527 er hann meðdómsmaður

Rafns lögmanns Brandssonar um mál Teits lögmanns Þorleifs-

sonar á Seilu. Stígur heíir líklega verið umboðsmaður og lög-

sagnari Jóns biskups, sem fleiri, þótt oss sé nú dulið. I^essi

Stígur hefir látið 12 manna dóm ganga 1543 að Vallnalaug í

Skagafirði, um klögumál Herdísar Helgadóttur, að sá þýðverski

maður Iclis,förunautur skipherraHansMeyers og kaupmannsHans

Benichs hefði nauðgað sér á helgum degi Fylgdi Jón biskup

Arason hinum útlendu á þinginu og vildi gjöra lítið úr mis-

gjörningi Iclis, aö líkindum þess vegna, að biskup var fegjarn,

en útlendu kaupmennirnir ósparir á varningi sínum, einkum

þegar í þvilíkar raunir rak.

Dómurinn hljóðar þannig: '.pað gjörum vér, Eyjólfur

••Arngrímsson, Eyvindur Gunnarsson, Oddur Þorkelsson, Narfi

"Ingimundarson, Jón Jónsson, svarnir lögrétturaenn, Sæmundur

"Símonarson, Gottskálk Tómasson, Þorgrímur Guðmundsson,

"Magnús Jónsson, Magnús Gunnsteinsson, Jón Jónsson og

"Einar Jónsson göðum mönnum kunnigt með þessu voru opna

a. Árni.

b. Þuríður.

c. Jón átti Guðrúnu Arnbjörnsdottur frá Giljá, voru þau

bræðrabörn; Guðrún var systir Helgu, seinni konu

Bjarna á Ósi, sonar síra Friðriks á Breiðabólstað í>ór-

arinssonar. Soinni maður Helgu Sveinsdóttur var síra

Ólafur Tómasson í Blöndudalshúlum; áttu þau mörg

börn.
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bréfi, að árum eptir giiðs burð M.D.XL III, þriðjudaginn næsta

eptir Bartholomæi apostoli við Vallnalaug í Skagafirði vorum

ver í dóm nefndir af ærlegum manni Stígi bónda Höskulds-

syni að dæma um þann útlenda mann, er Iclis nefnist, er þar

var þá fanginn og dæmdur undir lög fyrir þá sök, að Herdís

Helgadóttir liafi lýst, að greindur Iclis hefði legið sig nauð-

nga; en landslögin skipa svo, að þótt eigi sé vitni til, ef

kona segist nauðug hafa legin verið, þá skal sverja hvort

þeirra, er h'kra er til sanninda. Kom þar fram bref og boð-

skapur tveggja skilríkra manna, skipherrans Hans Meyers og

kaupmanns Hans Benichs með þeim bænastað, að þessi

mann mætti komast á herra konungsins náðir og fá lífsgrið af

honum, ef það væri eigi á móti konungsins lögum; sagði

biskup Jón og þeir fleiri góðir meun. er þar voru á þinginu,

að þessi skipherra og kaupmaður hefðu siglt hingað mörg

sumur og aklrei gjört íslenzkum mönnum nokkur óskil eða

yfirvald, heldur hefðu þeir farið með réttum kaupskihim. Pví

að svo prófuðu máli, sem fyrir oss kom, dæmdum ver nefud-

um Iclis tylftareið, að hann hefði nefnda Herdísi eigi nauð-

uga legið, þó með því skilorði, að nefndir menn skipherra

Hans Meyer og kaupmaður Hans Benich með öðrum góðum

mönnum, lögk^ga tilkvöddum af réttinum, sanni þenna eið

með honum. Fallist honum þetta undanfæri, þá hafi hann

fyrirgjört fé og friði, landi og lausum eyri, en h'f hans standi

til herra konungsins náða, hverja skipun hans Majestas vill

þar á gjöra, af að taka eða við að auka, og með því sé hann

flytjandi fram af landinu, að þessi fyrnefndur skipherra og

kaupmann sotji fulla borgun fyrir með sínum innsighiðum

brefum, að hans mál skuh fyrir herra konunginn koma innan

næstu 12 mánaða, svo hann hlaupist eigi undan lögum eða

gjöri nokkur óskil í Noregs ríki. En fyrir þær sakir, að það

var opinbert riktað og almeunilega byggðar fleygt, að nefnd-

ur Iclis hefði viljað og tilburði til haft. að gjöra svoddan

verk, sem fyr skrifað stendur, raeð mörgum konum móti þeirra

vilja, en svo stendur í hmdslagabókinni, að þótt kona geti

varið sig fyrir góðkvennsku sakir, svo að hann eigi geti kom-

ið vilja sínum fram, þá b<'r þó með engu móti, að hann missi
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«refsing eptir dómi. f>ví dæmdum vér, að höggva skyldi hinn

"minnsta fingur af fyrnefndum Iclis, þótt hann gerði fyr sagða

"undanfærslu. En ef hann gjörir eigi fyrgreint undanfæri, þá

"skyldu höggvast tveir fingur af hans hægri hendi. En ef hann

'-eða nokkrir aðrir hans vegna vildu leysa þessa refsing, þá

"skyldu þeir gjalda mega konungs umboðsmanni 3 merkur

• fyrir hvem fingur, og skal hann sig svo í frið kaupa við herra

"konunginn, sem hans náð og miskun er til. Hér með dærad-

nira ver Herdísi Helgadóttur tvöfalt fuDrétti, fimm raerkur

"fyrir þá þrúgun, er greindur Iclis gjörði henni svo stóran

"hátíðs dag. Samþykkti þenna vorn dóm áðursagður konungs

"umboðsmaður, og setti sitt iunsigli með vorum innsiglum

"undir þetta bréf, sem gjört var í Glaumbæ. í Skagafirði á sama

"ári og degi, sera fyr segir*.

Hvert útfallið varð fyrir þessura Iclis, er dulið, en líkast

er, að aðrir hafi komið fyrir hann fébótum, svo eigi missli limu.

Hvort Stígur hefir haft sýsluna að veitingu eða verið uraboðs-

maður Jóns biskups, er óljdst, eins hvað lengi hann hélt Skaga-

fjarðarsýslu, eða hvað fleira markvert eptir hann liggur, eða

nær hann dó; þó raá geta til, að Stígur hafi haldið sýslunni

hálfri, til þess Oddur Gottskálksson við tók eða Páll Gríms-

son', sem flutti að Hofi á Höfðaströnd, eptir að hann sleppti

Húnavatnssýslu; en 1549, 1550—52 Þorbergur Bessason.

Oddur Gottskálkssoii.

Fað'ir: Gottskálk biskup hinn síðari Nikulásson-, er gjörðist

Hólabiskup 1499, en var áður 1487 orðinn prestur á

Íslandi (af norskura aðli), hann fór til Noregs 1491,

kom út 1492, var kjörinn til biskups á Hólum 1497,

fór utan sama ár til Noregs, en kom út biskup 1499,

dó 1520, hann kallaðist Gottskálk hinn grirarai.

1) Af Oddeyrardómi 1551 (sjá Vaðlaþing, bls. 200) sest Ijós-

lega, að Páll Grímsson hefir þá verið syslumaður í Hegranesþingi.

2) Nikulás, faðir Gottskálks biskups, er sagður bróðir Olafs

biskups Rögnvaldssonar.
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Móðir: Um hana er meiri vafi; nokkrir rita, að Guðrún, dótt-

ir Eiríks Slónefs á Grund Loptssonar ríka hafi fyrst

fylgt að lagi Gottskálki, og að hún hafi farið utan

með honum til Noregs, og alið þar Odd. Aðrir rita,

aö honum hafi fylgt Valgerður, dóttir Jóns á Mann-

skaðahóli: getur það með því heim komizt, að Guðrún

Eiríksduttir hafi verið hans fyrri fylgikona, en Valgerður

hin seinni; þá er þó í óvissu, hver börn Gottskálk

biskup átti með hvorri þeirra, og má þar um hver

ætla, sem vill'.

1) Systur Odds lögmanns voru þær: Kristín, er 1508 átti

f>orvarð lögmann Erlendsson, og Giiðrún, er ætlaði að eiga

Gissur biskup Einarsson, hér um 1543. Kristín hefir víst verið

elzt þeirra systkina, og getur eigi hafa verið dóttir Guðrúnar

Eiríksdóttur, því hún og forvarður hefðu þá verið þrímenn-

ingar og eigi mátt eigast, en þar á móti hefir Valgerður verið

móðir hennar. Af þessu leiðir aptur, að Valgerður hefir verið

fyrri fylgikona Gottskálks biskups. en Guðrún hin síðari; þó

virðist Eirikur að hafa verið orðinn garaall, er hann átti Guð-

rúnu, er hún og sögð laundóttir hans; Guðnin hefir aptur verið

móðir þeirra Odds lögmanns og Guðrúnar Gottskálksdóttur.

fetta er og samkvæmt eldgömlum ættartölublöðum, er hafa verið

rituð um 1600, en sem allt ein göt voru dottin á; það, sem

er milhim sviga, er getgáta mín um það, hvað þar hafi staðið.

Blöð þessi að því, er þetta snertir, hljóðuðii þannig:

•'Petta voru börn Lopts hins ríka á Möðruvölhim: J>or-

'varður, hans dóttir 1. Guðríður, hennar (synir Porvarður) og

«Fúsi. 2. dóttir |>orvarðar, Ingi(björg), hennar afsprengur eng-

"inn. 3. dóttir Porvarðar (Ragnhildur), hennar synir: Erlend-

«ur, Þorvarður, en dætur: Ragnhildur, I(ngi)björg, sem átti

«Fúsi ríki á Borg. 3. dóttir (Ragnhildar) Hólmfríður, sem átti

"Sæmundur Lángsson. Annar son Lopts hins ríka skilgetinn

«var Eiríkur í Eyjafirði, var auknefndur Slónefur, hans s(on

of'orvarður), hans dóttir Guðrún, hennar synir: Þorvarður,

"(Steinn). Laungetinn son Eiríks var Sumarhði, hans s(on

•'Sveinn) annar Eiríkur ábóti, en laundóttir Eiríks bónda var
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Kona Odds var í>uríður stóra Einarsdóttir, sem fyrst fylgdi

honum að lagi, en giptist honum seinna. f>essi Þu-

ríður fylgdi fyrst að lagi síra I'órði Einarssyni í Hítar-

dal, voru þeirra dætur Jórunn* og I^órunn'^; síðan

« Guðrún Eiríksdóttir, en hennar börn : Guðrún og (Oddur) lög-

«mann Gottskálksson; hans son (Pétur) Oddsson, natus Reykjum í

"í Ölvesi 15 j(ulii eða unii) (orien eða occiðen) te sole, Ao 1543,

«eodem anno fuit soror ejus .... tizata et ex Schalholtia ejecta,

"qvod Ott(o erat) crux valida. Pétur giptist her á Islandi . .

.

"Helgu Torfadúttur frá Höfn í Melasveit, (átti raeð) henni 3

"börn, Odd, Þorleif og Guðrúnu, fdr (síðan með) konu og börn-

•um til Noregs og andaðist þar». Við þetta má athuga: 1.

Hólmfríður Bjarnadóttir kemur eigi fyrir í ættartölubókum, sem

eg hefi séð, en það er þó vafalaust, að ein af dætrum

Bjarna Marteinssonar hefir heitið svo, sjá Tímarit mitt 1. B„

bls. 49; það virðist sem Sæmundur þessi hafi verið seinni mað-

ur hennar. 2. Er í mörgum ættartölum talið, að Eiríkur hafi

átt 3 sonu, 2 skilgetna, I*orvarð og Pdrodd, og 1 laungetinn,

Sumarliða, og er þar f>óroddi talin dóttir Guðrún, og hennar

sj'nir taldir í^orvarður og Steinn; en það virðist auðsætt, að

höfundurinn hefir eigi þekkt fleiri sonu Eiríks en tvo, annan

skilgetinn, en hinn óskilgetinn; nú tel eg víst, að hann hefir

þekkt Porvarð, sem er alþekktur af heimreið sinni til Kross,

og því talið hann og þá álitið, að Guðrún, móðir þeirra í^or-

varðar og Steins, hafi verið dóttir hans, og það er og án efa

hið sanna, að Eiríkur hefir eigi átt annan son skilgetinn, sízt

er afkvæmi hefir átt, en í'orvarð, því arfurinn eptir Eirík féll

til sonum Sumarliða, er eigi hefði verið, ef Eiríkur hefði átt

aðra skilgetna afkomendur en í*orvarð, en Þorvarður, sem

annar dbótamaður, hafði fyrirgjört erfðarétti sínum; þar á mdti

getur það vel hafa verið, að porvarður hafi átt son, or hafi

heitið í>droddur.

1) Jdrunn ddttir síra Pdrðar í Hítardal og Þdrunnar stdru

Einarsddttur, átti Þdrð lögmann Guðmundsson.

2) í^drunn átti síra Finnboga Gíslason á Hofi í Vopnafirði.
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fylgdi hún síra Sigmundi biskupsefui, þeirra dóttir var

Katrín'; svo fylgdi hún Oddi Guttskáliíssym og giptist

honum seinna algjörlega; þeirra

Son: Pétur; þá er hann var orðinn fulltíða, giptist hann

Helgu, dóttur Torfa Brandssonar í Höfn í Melasveit og

Ástríðar Eiríksdóttur, systur Einars á Hvanneyri. Pét-

ur fór með konu sinni til Noregs, að kalla til arfs

eptir Guttorm lögmann afabróður sinn; en aðrir frænd-

ur hans þar höfðu tekið aríinn. Petur náði ekki fénu,

og dó í Noregi, og átti þá eptir sig tvö börn; Helga

ekkja hans kom til Kaupmannahafiiar 1608.

Oddur Gottskálksson er borinn í Noregi fyrir 1500 (ura

1498), kom faðir hans honum til fósturs hjá bróður sinum,

Gutiormi Nikulássyni lögmanni í Björgvín í Noregi. Oddur

tjaist að hafa komið til Guttorms lögmanns, þá er Oddur var

6 vetra, og verið undir hans umsjón til fulltíða aldurs. Gutt-

ormur setti Odd þar í skóla hjá skólameistara Magister Gebeli-

us Peturssyni, er þar (o: í Björgvín) varð síðar biskup, og hinn

fyrsti lutherskur; þar fræddisi fyrst Oddur um hinn nyja sið;

þaðan hyggja menn að hann hafi farið til Þýzkalands, og styrkzt

betur í lærdómi Luthers, og síðan til íslands, og komst sein-

ast í þjónustu hjá Ögmundi biskupi. Pormúður í Bræðratungu,

sem kom til veru hjá Oddi 17 vetra gamall árið 15G5, hefir

sagt nokkuð öðruvísi Oddi biskupi Einarssyni, hvað Jón próf-

astur Halldórsson hefir innfært í prestaannál sinn (sjá þar

Keykholt). Pegar Oddur var kominn til veru í Skálholt, túku

þeir sig saman síra Gísli Jónsson, Gissur Einarsson, sveinn

Ögmundar biskups, og Oddur ráðsmaður Einarsson, or allir

unnu hinum nvja sið, að Jesa biblíuna og rii Luthers, en Odd-

ur, sem líklega hefir verið bezt að sér í tungumálum, tók til

að útleggja ymislegt þar af á íslenzku, og hélt því líka seinna

fram, eptir áeggjun Gissurar biskups: þessar bækur ber flestum

saman um að Oddur hafi útlagt:

1) Katrín Sigmundardóttir átti Egil Einarsson, bónda á

Snorrastöðum í Grímsnesi.
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1. Ný.ja Testamcntið af þýzku eptir Lutbers iitleggincu (er

ínælt, að hann hafi þar raeð byrjað í fjósinu í Skálbolti,

hvar bann hafi hítið gjöra sér pall, því ekki mátti Ögmunfl-

ur biskup það vita). pað var prentað í HróarskeMu 1540.

2. Lutbers minni catekismus, prentaður 1594.

3. Corvíní postilla, prentuð í Rostoch 1546.

4. Ejusdem Antoníi Corvini preðikanar prentaðar á Breiðab(51-

stað í Vesturhópi, in 4to 1559.

5. Píníngar historía Kristí með hans upprisu historíu saman-

skrifuð á Eeykjum í Ölvesi 1545.

6 Jerúsalems eyðilegging, og margar lögmáls- og lærdúms-

greinir á norrænu útlagðar og prentaðar í Kaupmannahöfn

1558.

Oddi var og eignuð útlegging yfir Jónam spámann og yfir

Eliæ 53 kapítula, prentað í Kaupmannaböfn.

Eptir það að Gissur biskup bafði tekið við Skálbolti, gjörði

Oddur bú á Reykjum í Ölfusi með f^uríði stiSru og átti þar

með benni Pétur. 1545 fór Oddur utan og lét prenta Píning-

arbistoríuna og fleira; bann kom út 1546 með bækur sínar,

þá veitti Gissur biskup honum Reykholt, og bélt Oddur þar

prest til messugjörða, en flutti sig þangað sjálfur 1547; er og

ritað, að bonum einnig bafi verið veittir Melar í Borgarfirði,

bafi bann þar og haldið prest til að þjóna brauðinu og gipt

sig um þær mundir. 1549 gjörðist hann og sýslumaður í

Jjverárþingi. 1550 dæmdi bann með 6 dómsmönnum að Kjal-

ardal um lausamenn; sama ár lét bann og dóm ganga að

I^ingnesi, var bans dómur samþykktur af Erlendi lögmanni.

1553 fékk Oddur Reynistaðarklaustur og Hegrancssýslu. 1554

varð hann lögmaður norðan og vestan eptir Orm Sturluson;

það ár rita og sumir að Iiann bafi tekið Húnavatnsþing eptir

Orm, en eigi er það fullvíst (sjá Húnavatnsþing). 1554, máim-

daginn næstan eptir Diúnysíusmessu að Bólstaðarbb'ö nefnir

Oddur í dóm Gísla Jónsson, Guðmund Skúlason, Erlend Jóns-

son, Jón Gíslason, Odd Halklörsson og Ásgrím Þorsteinsson

um hestgrip, sem Þórður Guðmundsson dóras á bciddist, þá

síra Guðlaugur baföi, óafvitandi Þúrði, gripið hest haus og léð

Gert bartskera suður í sveitir. Dæmdu dómsmenn síra Gunn-
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laug sekan eyri fyrir hverja viku sumars í vinnumissi, en liálf-

an eyri um viku á vetri, svo lengi sem hann hefði hestinum

örettilega haldið, þar að auki fullrétti Þórðar, og prest skyldan

að færa aptur til Þórðar hest hans, en borga konungi 4 aura,

svo framt hann eigi hefði lýst hestinum að lögum,

1554, miðvikudagiun fyrir Lárentíusmessu um sumarið í

Spjaldhaga í Eyjafirði, að skipun Knúts hirðstjóra Steinssonar,

nefnir Oddur lögmaöur í döm Jón Magnússon, Grím Porleifs-

öon, Guunar Gíslason, Einar Brynjólfsson, Þorberg Bessason,

Jón Einarsson, f»orstein , Hall Egilsson, Guðmund Kiku-

lásson, Teit Magnússon, Ásgrím JónssoD og Odd Halldórssou

til að dæma um kærumál síra Torfa Júnssonar til síra Odds

ÞorsteinssonarS að hann hefði svikið síra Torfa í alhi trú og

lokkað hans ómaga til samlags við sig raeð göldrum, sem sé

Arnfríði Torfadóttur; dæmdu dúmendur, ef síra Oddur gyldi eigi

ráðspjöll, skyldi skera af honum bæði eyrun; í réttarfar skyldi

hann lúka 20 hndr.; hann skyldi útlægur af fjóröungi alla æfi;

hann skyldi og missa aðra höndina. fenna harða dóm, er víst

var lögmannsdómur Odds, mýkti höfuösmaöurinn Knútur Steins-

son, gaf síra Oddi limu sína; varð síra Oddur þar eptir prest-

ur í TröUatungu, og lifði nálægt 40 árum þar eptir.

1555 að Vík í Skagafirði dæmir Oddur lögmaður sem

sýslumaður Arnfríði nokkra seka fyrir það, að hún hafði vist-

ast hjá 2 mönnum í senn, til að þola 6 vandarhögg, en lúka

þeim, er hún hafði hlaupið frá úr vist, svo mikið sem hún

átti í vinnuskyldu að hafa. 1555, mánudaginn næsta fyrir

Úrbanímessu á Sauðá 1 Sæmundarhlíð lætur Oddur Halldórsson

í umboði Odds lögmanns Gottskálkssonar ganga 6 manna dóm

um rekaþjófa. 1556 laugardaginn næstan fyrir Jónsmessu

Hólabiskups lætur Oddur Gottskálksson 12 manna dúm ganga

að Víðivöllum með tilnefndum dúmsmönnum, Jóni Grímssyni,

Páli Grímssyni, Gottskálki Thómassyni, Gunnari Gíslasyni,

Bjarna Skúlasyni, Erlendi Jónssyni, Filippusi Olafssyni, Arna

1) Síra Oddur var launsonur Porsteins Guðmundssonar á

Grund, seinasta manns J>órunnar, dóttur Jóns biskups Arasonar.
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Gíslasyni, Árna Þóroddssyni, um þá ákæru, cr Ólafur Hóla-

biskup liafði til Jóns Finnbogasonar, að hann hefði úlöglega

að sér tekið og ásezt Húlakirkjujarðir, Osland og IUugastaði í

Fljótuui, en biskup tapaði því máli.

1556, þriðjudaginn eptir Jónsmessu H(3Iabiskiips lætur

Oddur Gottskálksson 6 manna dóm ganga á Seilu um ómagann

Björgu Hallsdóttur, sem þá var dæmd á Seilu- og Kípur hreppa.

1556, mánudaginn fyrir Tibiirti et Valeriani að Hoíi á Höfða-

strönd lætur Þorbergur Bessason í umboði Odds lögmanns

Gottskálkssonar ganga 6 manna dóm um skattgjald yngra

manns en tvítugs. Dæma þeir þá alla skylda skatt að gjalda,

hvort ungir eru eða gamlir, myndugir eða ómyndugir, ef þeir

eiga fé til eptir lögum, svo 15 vetra gamall maður sem ómagi,

eptir réttarbót Hákonar konungs, þá umboðsmaður svarar fyrir

ömaga. Um atburði við drukknun Odds lögmanns í Laxá í

Kjós þetta ár 1556, sjá Arb. 4. þ. kap. 16. Skrifað er, að

Oddur lögmaður haíi verið mjög forspár um marga hluti 6-

orðna, eins um dauða sinn, og telur Jón prestur íJgiIsson þar

upp á nokkur dæmi.

Eptir þeirrar aldar máta hefir hann verið lærður maður

og iðinn viö útleggingar, fram fylgdi og af alefli Luthers lær-

dómi, hafði því hylli höfuðsmanns og biskups, svo Gissur bisk-

up veitti honum, sem áður segir, beneficia, en Eggert Hannes-

son, er þá var í hirðstjóra stað, sýslu og klaustur. Oddur var

hár maður vexti og hafði gildleik eptir hæð, fríður í andliti,

hafði ör hjá vinstra auga, som lýtti hann nokkuð; hafði Ólafur

í Dal, faðir Markúsar, stungið hann með pukk saklausan á

hans yngri árum, varð örið nokkuð Ijótt. Þuríður stóra kona

hans lifði eptir hann 5 vetur. Ekki vildi Oddur vígslu taka,

þótt hann væri þess beiddur af biskupunum P. Palladio og

Gissuri; var hann samt einhver hinn nytsamasti maöiir á sinni

tíð með lærdómi sínum. í^ormóður Asmundsson, er var í

Bræðratungu, og áður er umgetið, hefir, þá or hann var 74

ára gamall, sagt Oddi biskupi, að Oddur Gottskálksson hafi frá

Noregi komið til íslands til föður síns, Gottskálks biskups, og verið

hjá honum litla hríð, farið svo utan til Noregs (það hefir verið

kynnisför). Síra Jón Egilsson gjörir mikið af bókasafni Odds
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lögmanns. að hann liefði átt stóra kistu, sem taka mundi tutt-

ugu vættir smjörs, fulla af skrifuðum bókum.

í*órður lögmaður Guðmundsson, sem tók Pvcrárþing eptir

Odd lögmann, tók og að sér umsjón Péturs, sonar Odds, og í

}iví skyni líka líoykholt, sem Oddur hafði haldið ásamt öðrum

veitingum yfirmannanna til síns dánardægurs. Þórður lögmað-

ur var þá og giptur Jórunni hálfsystur Péturs.

Um Reynistað.

1259 keypti Gissur jarl Reynistað af Páli Kolbeinssyni og

bjó þar síðan í náðum eptir það, að hann lét drepa í^órð Andr-

ésson 1264. Gissur varð kanúkur ]267, hélt þá veizlu Jör-

undi biskupi; þá yfirtalaði biskup hann að gefa sig í Viðeyjar-

klaustur, en gefa Reynistað til klausturs; sjúkleiki Gissurar við-

hélzt, svo haun dó þar af 12. janúar 1268, og var grafinn í

líeynistaðarkirkju. Jörundur biskup túk þá Keynistað, leigði

hann yfir 20 ár, enn setti þar nunnuklaustur 1295, og fékk

marga auðuga menn að gefa khiustrinu; hélzt það við til þess

nýi siðurinn fékk viðgang. Pétur fógeti Einarsson tók 1552

klaustrið með 16 rd. species afgjaldi og að forsorga Solveigu

abbadís og nunnurnar. Eptir eitt ár sleppti Petur Iwí, en

Oddur Gottskálksson tók það (og Skagafjarðarsýslu) 1553 til

1556. 1557 tók það Gunnar Gíslason og galt meira eptir það,

sem sé 30 rd. species, 46 voru jarðir nieð því.

þorbergur Bessasou.

Faðir: Bessi Hrúlfsson I^orsteinssonar.

Mööir: Halklóra Þorbergsdóttir.

Koiia: Helga dóttir Sigurðar sýslumanns Finnbogasonar, sjá

her að framan.

B'órn: A. Sigurður átti Þóru dóttur Ara lögmanns Jónssonar,

sjá Vaðlaþing', þeirra börn:

1) Bls. 182.
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1. Jún í Kristnesi átti Guöríði Tort'adóttur', [iciira

burn

:

a. Síra Sigurður á Helgaíblli^

b. Þóra átti Pál landskiifara Gíslason.

c. Þórkatla átti Björn Hákonarson\

2. Ari.

3. í*orleifur.

4. porbtMgur.

B. Isleifur yngri f>orbergsson giptist 1584 Ingibjörgu

Gunnarsdóttur Gíslasouar, taldi Isleifur sér 1 hundr-

að hundraða og LL hundruð, en Gunnar bóndi

dóttur sinni 1 hndr. hundraða. Ísleifur gaf í löggjöf

LX hndr. og íjórðungsgjöf: jjessi ísleifur var lögsagn-

ari Jöns sýslumanns Björnssonar í Hegrancsþingi, og

Ijet 1594 ganga framfærsludóm um þá fáráðu konu,

Guðrúnu Ólafsdóttur. Isleifur bjú á Hoti á Höfða-

strönd; hann var mikill maður og vitur. Dóttir ís-

leifs Porbergssonar var Guðfinna kona Eiríks í Djúpa-

dal, er var sonur Magnúsar Björnssonar á Melstað

oííicialis Jónssonar biskups Arasonar; þeirra börn:

a. Magnús í Njarðvík maður Guðrúnar Jdnsdóttur

Oddssonar^; þeirra börn:

a. Síra Eiríkur í Vogsósum.

^. |JÓrdís^.

1) Torti, faðir Guðríðar, var á Kirkjubóli í Langadal, og

sýslumaður í ísafjarðarsyslu, sjá þar um hann.

2) Síra Sigurður átti Ólöfu dóttur Jóns lögmanns Sigurðs-
sonar á Reynistað.

4) Björn Hákonarson var bróðir Guðmundar sýslumanns Há-
konarsonar á I^ingeyrum og bjó á Bakka í Yxnadal.

4) Jón Oddsson bjó í Reykjavík á Seltjarnarnesi, og var

seinni maður |Jórdísar dottur Henriks Gerhans Hannessonar;

meðal annara barna áttu þau 2 Guðrúnar, hin yngri þeirra var
sú, er atti Magnús í Kjarðvík.

5) t'órdís giptist ekki, en átti launbarn.

23
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y. Siguiður.

8. Þuríður.

£. Halldóra'.

T,. Jón-.

b. Sigurður á f^orleifsstöðum átti Guðrúnu Steíáns-

dóttur^^; þeirra börn:

a. Stefán*.

^. Eiríkur^.

y. Sesselja*^.

8. Guðrún^.

s pdrdís^.

c. Gísli^ á Silfrastöðum faðir Guðmundar í Flatatuugu.

1) Halldóra átti síra Pál Árnason á Kolfreyjustað.

2) Jön Magnússon á lieykjarlióli í Fljótum; hann var tvígipt-

ur, og átti börn með báðum konunum, af honum var síra Jón

Oddsson Hjaltalín kominn að langfeðgum.

3) Stefán faðir Guðrúnar var síra Stefán Halldórsson á Nesi

við Seltjörn.

4) Stefán bjö á Mælifellsá í Skagaíirði og var seinni maður

f^orbjargar, dóttur síra Ara Guðmundssonar á Mælifelli

5) Eiríkur sigldi, kom eigi aptur.

6) Sesselja var sérlunduð, bjó cinsömul, gjörði mörgum gott.

7) Guðriin giptist ekki, átti 3 launbörn.

8) fórdís átti Jón son Jóns smiðs á Svínavatni Jónssonar

og Halldóru Jónsdóttur.

9) Gísli var efnagóður bóndi, átti Arndísi, dóttur Jöns brita

á Hólum, sonar Össurar Jónssonar, er bjó á Framnesi og í>verá

í Skagaíirði; þeirra börn:

a. Guðmundur í Fhxtatungu drykkjumaður, átti Guðrúnu,

dóttur Jóns í Flatatungu Sigurðssonar.

^. Magnús lögréttumaðir, en svallari, átti Gróu Aradóttur

frá Mælifelli.

y. Jón Gíslason laungetinn, átti Halldóru Jónsdóttur Olafs-

sonar rauðskeggs, barnlaus.



345

d. Ólaíiir í Djúpaaal átti póm Sturludóttur'; börn:
a. Guðrún-.

ij. Sturla^.

e. ' Ingibjörg átti Pórð Erlendsson*.

f. Porbjörg^.

g. furíður^

li. Guðrún^.

C. í>orbjörg í>orbergsdóttir giptist Grími Jónssyni á
Reynistað 1580; þessi Grímur komst í útlegðarmál
1598—1599 og íiúði í Hólakirkju, hann var naðaður
og fékk landsvist; þeirra börn:

a. Margrét^.

a. Kristín^ •

c. Ólafur.

g. Jón'".

D. í^uríður I^orbergsdóttir, átti Ásmund, launson Þor-
steins Guðmundssonar, seinasta manns í>óruunar á

Grund, þeirra börn

:

a. Síra f*orsteinn í Vesturhópshólum".

1) Þóra kona Ólafs var systir síra Böðvars Sturlusonar á

Valþjófsstað.

2) Guðrún átti Ólaf í^orláksson í Héraðsdal.

3) Sturla dó barnlaus. Enn var laundóttir Ólafs:

7. í'órdís átti Guðmund Sigurðsson Poríinnssonar daufa

á Skinnþúfu.

4) fórður Erlendsson var á Suður-líeykjum í Mosfellssveit.

5) Þorbjörg giptist ekki og átti ekki barn, bjó lengi í Djúpa-
dal, dó 83 ara 1698.

6) Þuríður giptist ekki.

7) Guðrún giptist, var barnlaus.

8) Margrét átti Ingimuud Bessason.

9) Kristín átti Eirík Jónsson frá Stafholti.

10) Jón í Brenniborg átti Guðrúnu Stígsdóttur prests á

Miklabæ.

11) Kona síra í^orsteins var Margrét dóttir Bjarua í Skriðu

Pálssonar Grímssouar.

23*
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b. Síra f>orljergur, kirkjuprestur á Hólum\

c. Ingibjörg-.

Er mjög mart manna komið af J>orbergi sýslumauni. ^or-

bergur gjörðist sýsluraaður í Vaðlaþingi eptir ísleif 1548 og

sleppti því 1550, er Þorleifur Grímsson tók þar sýsluvöld.

í^orbergur lét 12 manna dóm ganga á Spjaldbaga 1549 um
peninga ísleifs sýslumanns Sigurðssonar og afgreiðslu mála og

tilgjafar I^o'runnar á Grund; í þeim dómi var I'orbergur dæmd-

ur svaramaður í^órunnar, en Pórunni máli sinn og tilgjöf 60

hndr., og innlausn á Grund með þvi verði, sem henni og I*or-

bergi umsemdi.

Þorbergur tók Hof á Höfðaströnd til umráða 1549 en

sleppti því 1555. 1550 lét Guðmundur Nikulásson, í um-

boði porbergs, dóm ganga um Grím tvídauða, sjá Barðarstrand-

arsýslu. 1551 er f»orbergur taliun lögréttumaður í Oddeyrar-

dómi, og muu hann þá hafa verið valdalaus. 1556 er Porberg-

ur fullmegtugur Odds lögmanns Gottskálkssonar í SkagaQarðar-

sýslu, sem fyr segir. 1556 lætur Þorbergur dóm ganga að

Skriðu í Hörgárdal um mannjöfnuð Staðarhóls-Páls og Helgu

Aradóttur, því I^orleifur Grímsson var þar við flæktur, sjá ísa-

fjarðarsýslu. 1557 kallast Þorbergur konungs umboðsmaður i

SkagaQarðarsýshi í tveim dómum Olafs biskups Hjaltasonar;

gekk hinn fyrri á Eyrarlandi nálægt krossmessu um vorið,

hvar úrskurðaðist, að síra I>orsteinn Hallsson á Mælifelli skykli

taka við þeim þremur jörðum, sem Magnús Jónsson hafði, sem

Húhistaða ráðsmaður, til forráða haft. í hinum að Stóru-Ökr-

ura var úrskurðað, að biskup væri ekki skyldur að fá prestum

leigulausar jarðir. 1557 hefir þó Gunuar Gíslason og svo látið

dóm ganga í Hegranesþingi, sjá her síðar. Meining er sumra,

að Þorbergur haíi haldið Hegranessýslu að minnsta kosti hálfri

til 1565, þó aðrir hafi þau árin jafnframt látið þar dóma ganga.

1569 í dórai Benidikts Halldórssonar er Þorbergur fyrsti dóms-

1) Kona síra I^orbergs] var Guðrún Porláksdóttir Hólaráðs-

manns.

2) Ingibjörg varð tvígipt.
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maður og nefnist þá lögréttumaðiir. I^orbergur sýslumaður
hefir búið á HoG á Höfðaströnd, annaðhvort ásamt eða fyrir
Pál Grímsson, því árið 1613 útgefur Bjarni Sturluson þann
vitnisburð, að hvorki Páll Grímsson né I^orbergur Bessason
sýslumenn hafi eignað ser Unudals afrétt, raeðan á Hofi bjuggu.
Líkur eru til af þessu, að Páll Grírasson hafi tekið Hegranes-
þing eptir Jón biskup Arason, en Stígur eigi haft sýsluveiting-
una, þótt hann gjörði sýshimanns verk. 1573, á Jakobsraessu,
seldi Björn prestur Gíslason Þorbergi bónda Bessasyni Mýri í

Bárðardal fyrir Káltborgará fremri þar í sveit. Óljóst er, nær
Porbergur dó. Helga' kona hans lifði lengur og gaf förunni
Jónsd(5ttur á Grund prófentu sína og í hana virt 40 hndr., 15
málnytukúgildi, 20 hndr. í geldum nautum og sauðum, 5 lindr.

í köplum; skyldi Helga hafa öl, nær hún vildi og 3 rétti dag-
lega, Þjónustukonu og 2 hús. Samþykkti þetta I>orsteinn Guð-
mundsson, raaður Þórunnar.

Tuini í>orgrímss(ui á Skjðastöoum-.

Faðir: Þorgrímur Jónsson Jónssonar og Ástríðar Þorkelsdótt-
ur á Steinum.

1) Pað sem hér er sagt, að Helga Sigurðardóttir, kona por-
bergs Bessasonar, hafi gefið I^órunni á Grund prófentu sína, þá
er það víst eigi rett, heldur var það Helga Sigurðardóttir,
móðir pórunnar, er gaf henni prófentu sína, með líkum skil-
málum og hér segir, sjá Tíraarit mitt, 4. B., bls. 81 og 82.

2) I^að, sera hér er fyrst sagt ura föðurætt og móðurætt
Tuma í^orgrímssonar, er raeð öllu skakkt, þótt svo standi í

ýrasura ættartölubókum; og er hægt, að sannfæra sig um það,
þegar gætt er að því, að þeir Turai Þorgrímsson og Þorraóður
Arason, sera hér er talinn langafafaðir Tuma, voru samtíða
uppi, sem sjá má af því, að þeir voru báðir í Oddeyrardórai
1551. Auk þessa hét raaður J^óru, ddttur Tuma Magnússonar,
Porgeir, en ekki Þorgrímur; þar á múti mun það raeð öllu rett,

er hér stendur síðar um ætt Turaa, að faðir hans haíi verið
I^orgrímur Guðmundsson, hann var meö á Oddeyri að vinna
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Móðir: I>óra Tumásdóttir Magnússonar á Arnbjargarlæk og

Guðrúnar Guðnadóttur Þormóðssonar sýslumanns Ara-

sonar Guðnasonar í Ögri. (NB. Onnur ættartala segir:

Faðir Tuma var porgrímur Guðmundsson, en móðir

Margrét Finnbogadúttir ; bróðir Tnma var síra for-

steinn Þorgrímsson).

Koua : Sigríður Magnúsdóttir Björnssonar á Reykjum í Tungu-

sveit og Sigríðar Grímsdúttur lögmanns Jdnssonar á Ökr-

um. Pau Tumi giptust 1550, mánudaginn fyrir Mikjals-

messu á Reykjum í Tungusveit; kaupvottar: síra Guð-

mundur Björnsson, síra Gísli Sigurðsson, síra |>orsteinn

Gunnarsson, Olafur Ormsson, Ólafur Filippusson (þetta

eptir kálfskinnsbréfi).

Böm: A. Oddur átti Helgu dóttur síra Gottskálks í Glaum-

bæ, þeirra börn:

1. Síra Gottskálk í Mýrdal, átti fyr Jóhönnu barns-

móður Einars Pormuðssonar í Bræðratungu;

missti embættið fyrir hórdómsbrot; svo I*ór-

unni Ormsdóttur Júnssonar frá Skúmstöðum,

þeirra dóttir:

konungi hyllingareyðinn, og móðir Margrét Finnbogadúttir,

systir þeirra Rögnu og Unu, en þær voru eigi dætur Finnboga

lögmanns, þótt sumir hafi talið svo, heldur Finnboga Jónsson-

ar, er átti Margreti, dóttur Halldúrs Brandssonar á Barði í

Fljótum, sjá fingeyjarsýslu, bls. 36 og bls. 27. Til enn meiri

fullvissu um það, sem þar stendur, að Finnbogi þessi hafi ver-

ið kominn af f>orsteini Iðgmanni Eyjólfssyni, má geta þess, að

af fornum bréfum virðist það augljúst, að Finnbogi hefir átt

Grund í Svarfaðardal — fargaði Jón sonur hans henni fyrir

Syðri-Bægisá — en Porsteinn segir í testamenti sínu, að það

sé bezta jörðin, er hann eigi norðanlands, sjá Tímarit mitt 2. B.

bls. 116. Grund hcfir þannig gongið frá Porsteini til Arnfinns

sonar hans, frá Arnfinni til dóttur hans Steinunnar, og frá

Steinunni til sonar hennar Finnboga.
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a. Hallgerðuv átti síra Snorra Jónsson^ þeirra

son:

a. Jón-.

2. Sigurður í Svartárdal átti Engilráðu Jónsdótt-

ur Grímssonar^ á Brenniborg og Guðrúnar

Stígsdöttur, þeirra börn:

a. Jón.

b Helga; þau urðu fátæklingar.

c. Jún annar Sigurðsson, laungetinn.

3. Magnús Oddsson var í Eyjafirði, ógiptur .

4. Helga* átti Steinddr Arason. bróður Guðmundar
í Flatatungu.

5. Kristín átti Arnfinn Jónsson Arnfinnssonar í

Hlíð í Skagafirði og |>uríðar Magnúsdóttur.

Björn Tumason átti Ingibjörgu, dóttur síra Gott-

skálks í Glaumbæ, börn:

1. Sigríður átti Tómas Arason; þeirra börn'^:

a. Markús.

b. Ólafur.

1) Síra Snorri var prestur á Mosfelli í Grímsnesi.

2) Jón Snorrason átti Sesselju af danskri ætt.

3) Sjá um hann hér að framan.

4) Hún nefnist af mörgum Herdís,

5) Aðrir telja börn Sigríðar og Tómasar, er mun vera rétt-

ara:

a. Olafur, barnlaus.

b. Árni átti Guðrúnu Ásgrímsdóttur.

c Karítas, af hcnni var kominn Sigurður Árnason í

Höfnum á Skaga, faðir Árna, sem nú er þar.

Enn var sonur Björns og Ingibjargar, þau bjuggu á Álf-

geirsvöllum

:

2. Sigurður, hann átti f^orgerði Aradóttur, systur Guðmund-
ar í Flatatungu; þeirra börn:

a. Ari fór um landið moð sögur, barnlaus.

b, Björn átti Steinunni Porkelsdóttur frá Egilsá.
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C. Guðrún (aðrir Giiðný) átti síra Jún í Hvammi Gott-

skálksson prests í Glaumbæ, hún dó vestur í Kross-

nesi
;
þeirra börn :

1. Kagnheiður seinni konu Kunólfs Sigurðssonar^;

börn

:

a. Kagnhildur-.

b. Þorvarður'\

c. Jón^

c. Markús ógiptur, l)arnlaus.

d. Helga eldri áttí Porlák Jónsson. bróður Björns á Bú-

stöðum.

e. Helga yngri ógipt, barnlaus.

Síðan átti Sigurður Margréti Árnadóttur frá Fossi á

Skaga, þeirra börn:

f. Olafur sigldi, barnlaus.

g. Tómas átti Ástríði Árnadóttur Guðvarðssonar; þeirra

börn

:

a. Jón.

|5. Ingibjörg.

7. Helga.

S. Guðnin.

h. Arni átti Höllu Oiafsdóttur, þeirra börn:

a. Jón.

ji Ástríöur.

1) Runólfur var son Sigurðar í Einarsnesi Jónssonar og Ragn-

bildar Asgeirsdóttur frá Lundi.

2) Ragnhildur átti Olaf Sveinsson á Bæjum á Snæfjallaströnd,

þeirra son:

Runólfur á Bæjum átti fóru dóttur Jóns Sigurðssonar í Ein-

arsnesi.

3) |>orvarður á Lcikskálum átti Pórunni Eggertsdóttur Hann-

essonar og Halhlóru Hákonarduttur; hann var nafnkenndur,

brennivínsmaður mikill og dróasamur, reið eitt sinn í Hauka-

dalsvatn (ætlaði að láta synda til Fríðu) og drukknaði.

4) Jón og Solveig voru börn Kunólfs en ekki börn Eagnheið-

ar, heldur hét móðir þeirra Eh'n Guðmundsdóttir.
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d. Sigurður'.

2. Tóraas'- eða Tumi átti Iiigunni dóttur Jóns á

Draflastöðum
;
þeirra börn:

a. Magnús^.

b. Karítas.

c. Steinunn*.

d. Ragnhildur.

3. Magnús giptist ekki og dó barnlaus.

4. Oddur^

5. Gottskálk prestur í Fagranesi, dó 16G0, átti

Sesselju, ddttur síra Ólafs á Stað í Steingríms-

firði^

Tumi er í alþingisdómi Eggerts hirðstjóra Hannessonar

1) Sigurður, son Eunólfs og Ragnheiðar, bjó á Sauðafelli,

hann átti Halldóru dóttur Jóns Arnasonar silfursmiðs á Narf-

eyri og Þórunnar Pétursdóttur; þeirra börn:

a. Ormur á Oddastöðum eða Svínahóli átti Oddnýu Símon-

ardóttur Bjarnasonar og Sesselju f>orgeirsdóttur Ólafsson-

ar prests Brandssonar Einarssonar; Símon átti bróðir, er

Svarthöfði hét, cn var ekki son Svarthöfða Bjarnasonar,

sem sumir segja; eins telja sumir, en víst með öllu rang-

lega, konu Símonar Margréti Jónsdóttur Gottskálkssonar.

i^.
Halla átti Jón Jónsson á Hróðnýjarstöðum.

2) Tumi Jónsson átti Ey á Skagaströnd og bjó þar, kona

hans var Ingunn dóttir Júns á Draflastöðura silfursraiðs.

3) Magnús dó barnlaus.

4) Steinunn átti Eyjólf Pórðarson Sigurðsson frá Vatnsenda

í Skorradal.

5) Oddur átti Arnfríði dóttur Jóns á Draflastöðum og Sol-

veigar Pétursdóttur.

6) l^ótt sumir telji síra Gottskálk í Fagranesi þannig til ætt-

ar, þá held eg, að það sé mjög óvíst, hvort það er rétt.

Enn var dóttir Guðnýar og síra Jóus:

6. Kristín kona síra Jóns Magnússonar á Ljósavatni; hún

átti þá jörð, en hann Krossanes í Eyrarsveit.
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1552 um banamenn Kristjáns hirðstjóra og þá talinn með lög-

réttumönnum. í alþingisdómi Odds lögmanns Gottskálkssonar

segist liann 1554 vera umboðsmaður Jóns Finnbogasonar og

síra Einars Magnússonar' til að sækja arf eptir Halldór Brands-

1) Eg hefi ekki séð þennan alþingisdóm frá 1554, en það er

auðsætt, að þetta ágrip af honum er ekki rétt; síra Einar

Magnússon átti ekki Ingibjörgu dóttur Halldórs Brandssonar,

heldur var hann sonarson Halldórs, en Magnús faðir hans var

óskilgetinn — það er skakkt, er stendur í Árbókunum, að þessi

síra Einar sé séra Einar, sonur Magnúsar Björnssonar á Keykj-

um — síra Einar þóttist vera ættleiddur, og það tók Gottskálk

biskup gilt, og áleit því, að hann ætti að taka arf móts við

systur sínar, og keypti því af honum jarðir, er Halldór hafði

átt; nú hefir dómur gengið á alþingi, sem hér segir, um erfða-

rétt síra Einars eptir afa sinn Halldór, og þeim systrum Mar-

gréti og Ingibjörgu þar þá verið dæmdur allur arfurinn eptir

hann, nema ef síra Einar sannaði ættleiðingu sína, þá skyhli

hann taka arf, sem dóttir. Nú hefir síra Einar eigi sannað

ættleiðingu sína, og Jón Finnbogason, sonur Margrétar Hall-

dórsdóttur, því tekið að sér jarðir þær (Ósland og Illugastaði í

Fljótum), er Gottskálk biskup hafði keypt af síra Einari. Yfir

þessu klagaði Ólafur biskup Hjaltason fyrir Oddi lögmanni

Gottskálkssyni, er þá var og sýslumaður í Skagafirði; nefndi þá

Oddur 12 menn í dóm á Víðivöllum í Skagafirði laugardaginn

næsta fyrir Jónsmessu Hólabiskups; mætti Jón Finnbogason

ekki, því hann lá veikur, heldur Tumi Þorgrímsson, systurson-

ur Jóns. í dómi þessum er þess getið, að alþingisdómur áður

hafi fallið í málinu og að Oddur lögmaður hafi samþykkt þann

dóm; dómsmenn dæmdu nú, að Jón Finnbogason hefði rétti-

lega mátt að sér taka jörðina Ósland og síra Einar skyldan að

færa lögleg vitni með svörðum bókareiðum þau, er það bæri,

að þau hefðu séð, heyrt og yfirlesið hans ættleiðingarbréf með

heilum og ósköddum hangandi innsiglum o. s. frv.; skyldu þessi

vitni leidd hið síðasta fyrir Mikjalsmessu þá um haustið fyrir

lögmanninum sjálfum,
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son, hvers dóttir var ektakvinna síraEinars; dæmdu dómsmenn,
er voru: Þormóður Arason, Páll Grímsson, Oddur Ásmundsson,

Guðmundur Skúlason, Jón Gíslason og Loptur Guðmundsson,

systrunum Margréti og Ingibjörgu Hallddrs dætrum allan arf

eptir föður sinu og móður: en síra Einar, nær hann sannaði

sína ættleiðingu, skyldi erfa það, er faðir hans stóð til, jafnt

við eina dóttur Hallddrs Brandssonar. 1562, fimmtudao'inn

næsta fyrir tveggja postula messu urn vorið við Vallnalaug, á

almennilegu þriggja hreppa þingi, eru í dóm nefndir af ærleg-

um manni Tuma Þorgrímssyni, konungsumboðsmanni í Hegra-

nesþingi, Gottskálk Tumason, Eyjólfur Arngrímsson, Magnús
Gunnsteinsson svarnir lögréttumenn, Grímur Einarsson, Guð-

mundur Magnússon, Óttar Eyvindsson, bændamenn, að úrskurða,

hvar ómagarnir, börn Daða heitins Steingrímssonar og Helgu

Porláksdóttur, skyldu framfærast að lögum. 1572 vitnar Tumi

porgrímsson um þær jarðir. sem systur Jóns Finnbogasonar

fengu í heimanmund úr föðurgarði. Tumi heíir verið lögréttu-

maður í heldra gildi og um tíma haft sýslu í Skagafirði um
1562 og þar eptir. Hvenær hann heíir andast, eða hvað frem-

ur gjört sem sýslumaður, er mér duliö. Máske að hann eigi

hafi verið annað, en umboðsmaður porbergs.

Guimar (liíslasoii

Faðir: Gísli Hákonarson á Hafgrímsstöðum í Skagafirði Halls-

sonar, Sveinssonar, Jónssonar Langs'.

Móðír: Ingibjörg Grímsdóttir (systir í>orleifs á Möðruvöllum)

Pálssonar, Brandssonar; móðir Ingibjargar:Helga Narfa-

dóttir.

Systliin Gunnars voru: Björn prófastur hélt Möðruvallaklaustur

og Saurbæjarstað í Eyjafirði, Árni sýslumaður á Hlíð-

arenda, sjá Skaptárþing; Hákon, ágætur maður, giptist

eigi né átti börn, Helga átti Jón lögmann ; Herdís laun-

getin, átti Björn á Æsustöðum Porvaldsson.

1) Sjá Langfeðgatal Gunnars, Þingeyjarþing, bls. 27. og 42.

og víðar.
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Kuna: Guðrún dóttir síra Magnúsar á Grenjaðarstað, Jóns-

sonar biskups Arasonar og Kristínar Vigfúsdóttur Er-

lendssonar og Guðrúnar Pálsdóttur frá Skarði'.

Börii : A. Björn sýslumaður á Bustarfelli, sjá Múla- og Skapt-

árþing.

B. Pétur átti Halldóru í Leyningi, dóttur Gunnlaugs

Ormssonar lögmanns Sturlusonar, börn

:

1. Einar á Yíðivöllum átti fyr Eannveigu, dóttur

Björns Magnússonar- og Oddnýar (er í raálið

komst); börn:

a. Halldóra eldri^.

b. Halldóra yngri*.

c. Einar^.

d. Oddnf

.

Seinni kona Einars var Ólöf Tumasdóttir',

ekkja Jóns bartskera; Einar fluttist þá að

Bæsá og settist þar í algjört bú; Ólöf var

einberni og rík ; Einar seldi þá Víðivelli |>or-

láki biskupi fyrir smájarðir. Son Einars og

Ólafar var

e. Magnús.

1) f>óttsagt sje í ættartölum, að Guðrún dóttir Páls á Skarði

hafi verið kona Vigfúsar liirðstjóra Erlendssonar, þá getur það

eigi staðizt öðruvísi en svo, að Páll bafi, áður en hann giptist

Solveigu Björnsdóttur, átt aðra konu, og raeð henni Guðrúnu,

því hefði Guðrún verið dóttir Solveigar, hefðu þau hjónin Vig-

fús og Guðrún verið þrímenningar.

2) Björn Magnússon bjó í Bólstaðarhlíð, faðir hans Magnús

var sonur síra Björns Jónssonar biskups Arasonar.

3) Halldóru eklri átti Einar Jónsson í Bjarneyjum.

4) Halldura yngri átti Gísla Jónsson á Kollafjarðarnesi.

5) Einar, mun eiga að vera Eiríkur, hann var í Frakkanesi,

átti Rósu Jónsdóttur Ögmundssonar Frakkaneskarlsins. J

6) Oddný átti síra Magnús á Undirfelli Einarsson.

7) Ólöf Túmasdóttir Brandssonar hafði áður átt Jón bart-

skera Gísl.ason og börn með honum.
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Síra Magnús' á Hörgslandi og Kálfafelli átti fyr

Margrjeti Einarsdóttur á Hörgslandi, þeirra

börn

:

a. Tómas'''.

b. Eiríkur^

c. Pétur*.

Svo átti bann Sigríöi dóttur síra Sigurðar Jóns-

sonar.

Björn átti Önnu Skúladóttur á Miðjanesi, son

Stefán.

Gunnar átti fyr Guðrúnu Einarsdóttur úr Vest-

mannaeyjum, börn:

a. Þuríður.

b. Einar.

c. Þorgerður.

d. Guðlaug.

Svo Önnu dóttur síra Jóns Erlendssonar í Vill-

ingaholti

(Önnur ættartala segir: Gunnar átti fyr dóttur

Sigurðar Markússonar, síðan Ingibjörgu Jóns-

dóttur^).

1) Síra Magnús á Hörgslandi átti fyr Margréti dóttur Einars

Stefánssonar og Kristínar Grímsdóttur á Hörgslandi, en síðar

Sigríði dúttur síra Sigurðar Jónssonar í Goðdölum.

2) Tómas átti Pórunni Bjarnadóttur frá Búlandi.

3) Eiríkur átti Jórunni Eiríksdóttur Sigvaldasonar á Búlandi.

4) Pétur átti Kristínu Sæmundsdóttur Jónssonar Guðbrands-

sonar. Enn teljast börn síra Magnúsar og Margrétar:

d. Gunnlaugur átti Valgerði Eiríksdóttur, systur Jórunnar.

e. f^óra átti Guðmund, son síra Sigurðar Bjarnasonar, á

Kálfafelli.

f. Margrét átti síra Bjarna Hallason.

g. Björn átti f^orgerði Eiríksdóttur frá Holti á Síðu.

h. Guðrún átti Arna Sigurðsson frá Marteinstungu.

5) Petta er víst miður rétt, og ruglað saman við Guunar

Arngrírasson, sjá hér síðar.
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5. Guðrún* átti fyr Ólaf í Gilhaga, son Markúsar

sýslumanns í Héraðsdal Olafssonar, sjá lier síð-

ar, börn:

a. Markús á Breið.

b. Þorbjörg.

c. Guðrún.

d. Jón.

C. Solveig, kvennablómi, giptist 1598 (aðrir 1596) síra

Arngrími lærða á Mclstað, hún dó 1627, börn:

1. Jón, hann bjó fyrst á Ökrum, svo í Sælings-

dalstungu, or hann keypti fyrir Akra af Eggert;

hann átti fyr Olöfu dóttur Jóns lögmanns, þau

skildu; svo Gunnhildi Olafsdóttur, börn:

a. Arngrímur'-.

b. Björn^.

c. Gunnar*.

d. Guðríður^.

e. Sólveig*^.

2. Gunnar^ átti Ingibjörgu Jónsdóttur, barulaus.

3. Helga, seinni kona Björns sýslumanus Magnús-

sonar, sjá Barðastrandarsýslu.

D. Gísli Gunnarsson, studeraði utanlands, dó í I*ýzka-

landi, barnlaus.

E. Páll Gunnarsson, studeraöi utanlands, drukknaði

með fleirum í Hamboroarelfu.

1) Seinni maður Guðrúnar Pétursdóttur var sira Sigurður

Jónsson sálmaskáld í Presthólum.

2) Arngrímur átti CJlöfu Ólafsdóttur frá Suðureyri.

3) Björn átti Ingibjörgu Uaðadóttur Gíslasonar frá Hrafna-

björgum.

4) Gunnar átti Sigríði Bjarnadóttur systur Bjarnaí Sælings-

dalstungu.

5) Guðríður átti pórb forláksson Hallssonar.

6) Sólveig átti Hafliða Gunnarssou af Vestfjörðum.

7) Gunnar átti fyr Kagnheiði Sigurðardóttur Markússonar.
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F. Ingibjörg Gunnarsdóttir átti Ísleif, sjá hér fyr.

G. Guðrún Gunnarsdóttir, laungetin, átti Halldór Odds-

son'; þeirra börn:

1. Guðrún átti Björn Arnbjörnsson ; börn:

a. Arnþrúður-.

b. Guðrún^.

c. Sigurður*.

d. Þorbjörg^.

e. Grímur^.

f. Jón^

2. Arnfríður.

H. Stefán Gunnarsson, laungetinn, bjó í Oddgeirshól

um, var rector í Skálholti 3 ár, svo ráðsmaður um
40 ár; hann var seiuni maður Guðrúnar Gísladótt-

ur biskups; börn:

1. Margrét átti síra Jún Bjarnason, þeirra son

Gísli^.

1) Oddur, faðir Halldórs, var son Arníinns Jönssonar, sjá

Vaðlasýslu bls. 170 og víðar.

2) Arnþrúður átti síra Skúla í Goðdölum, son síra Magnús-

ar Jónssonar á Mælifelli.

3) Guörún fyrri kona sira Björns Júnssonar á Hvanneyri.

4) Siguröur átti Guðrúnu Þorleifsdóttur, launsonar Jóns lög-

manns Sigurðssonar.

5) Þorbjörg, Grímur og Jón eru eigi taliu í ættartölum þeim,

er cg heíi seð, meðal barna Guðrúnar og Björns Arnbjarnar-

sonar, heldur enn fremur.

d. Eiuar átti Ingibjörgu, dóttur lugimundar á Írafelli.

e. Halldór átli Helgu forleifsdóttur, systur Guðrúnar; síðan

átti hann Puríði Ólafsdóttur.

f. Tómas átti fyr puríði, laundóttur l^orleifs, hálfsystur

þeirra Helgu og Guðrúnar; síðan átti hann Guðnýu Guð-

mundardóttur frá Hofstöðum á Skagaströnd.

g. Gunnar átti Oddnýu Ólafsdóttur.

6) Gísli, sonur síra Jóns a Fellsmúla, var lögréttumaður
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2. Guðrúu átti 8vein sou Gísla sýslumauns á Mið-

felli, sjá Arnessþing, börn:

a. Sveinn.

b. Katrín.

3. Síra Jón á Mosfelli, laungetinu, átti Þorgerði

Jónsdóttur; þeirra böru:

a. Síra Jón á Fellsmúla'.

b Ormur^.

c. I^drdís^.

d. Gunnar'*.

Gunnar var um hríð Hólastaðar ráðsmaður og tók Keyni-

staðarklaustur eptir Odd lögmann Gottskálkssou 1556, og festi

það 1557, og galt fyrst eptir það árlega 30 rd., svo 40 rd.,

hann hélt það í 13 ár, til þess Jón lögmaður slæddi það frá

honum 1569. Gunnar gjörði og sýslumauus verk í Hegraness-

sýslu 1557 ásamt f'orbergi, því það ár nefnir hann í dóm Ólaf

Tumasson, Tuma Þorgrímsson og Maguús Jóusson lögréttumenu

og 3 bændur, um það, livert aíi skuli hafa kaupmálabréf millum

I^örðar í^orleifssonar Grímssouar og Steinuunar dóttur Olafs

bónda Ormssonar, dæmdist bréfið fullmyndugt. 1592 að Ytra

Djúpadal í Eyjafirði var gjörr kaupmáli millum Péturs Guun-

arssonar og Halldóru Gunulaugsdóttur; taldi Guunar bóndi syni

sínum 1 hndr. hudr. í föstu og 1 hndr. hndr. í lausafé, en Gunn-

laugur dóttur sinui LXXX hudr. í föstu og XL hudr. í lausa-

Högnastöðum í Hreppum, átti Kristínu frá BerghiL Síra Ólafur

á Hofi í Vopnafirði var sonur þeirra.

Enu fremur var sonur síra Jóus og Margrétar:

Bjarni á Hæli í Eystrahreppi, átti Vilborgu Gísladóttur frá

Háholti Guðmuudssonar.

1) Síra Jdu á Fellsmúla Jdusson átti Margréti Halldórsdótt-

ur, síðan Ingiríði ekkju síra Eiríks Höskuldssonar.

2) Ormur lögréttumaður á Skúmsstöðum átti Guðrúnu Svein-

bjarnarddttur, er þar bjd áður.

3) Átti Diðrik á Vomúlastöðum, brdður Bárðar Gíslasonar.

4) Gunnar í Hvammi á Landi átti Salvöru Magnússdóttur.



359

gÓ7Á. Eptir aö (íuniiur missti Kcyiiistaðarklaustiir 15G!), Ilulti

haiiti Ijaðan að VíðivOlluni í 81\agalirði, og' þar andaðist hann

1G05, s. Idus auyusti, 77 ára að alilri. Gunnar var inorkis-

ruaður í sinni tíö, og hvorgi íinnst hans getið noina að góðu;

on ritað or, að hann haíi orðið íjovani á olliárum sínum, þótt

hann liofði jarða og umboða í'oiráð til hlítar alla sína daga.

.Síra Jón Olatsson á Molanesi sogir, að Gunnar liali aldrei sýsiu

hail, on fokið líoynistaðarklaustur næst optir abbadísirnar. Hið

soinna or skakkt, on hið ryria kann að vora satl, hoíir hann

þá veriö umboösmaður Þorborgs 1557 og, of til vill, optar.

Gottskálk Magiiússou.

Fadir: Magnús bóndi á iíoykjum í Tungusvoit, son Björns

bónda samastaðar,

Módir: Sigríður dóttir Gríms lögmaniis á Ukrum Jónssonar og

Guðnýar dóttur Porloifs liirðstjóra á líoykhúlum, sjá

Dalasýslu.

Kona: Guðrúu dóttir síra Gottskálks í Glaumbæ Ji'uissonar

tívslumanns í'rá Goitisskarði ; múðir Guðrúnar var Hordís.

B'&rn: A. Ingibjörg átti Olaf á Steinstöðum Halldórsson,

þeirra börn

:

1. Guðrún átti Gunnar son síra Egils Olafssonar,

börn

:

a. Guðrúu^

b. Oddný- og íleiri.

2. Sigríður átti Gísla Androsson og börn.

3. Odduý^ átti Snjúlf Gunnarsson og börn.

4. Þorgrímur* prestur á Munkaþvorá átti burn.

5. Ólöf*, barnlaus.

1) Guðrún átti Jon Árnason, er bjó norður í Kelduhverfi.

2) Oddný átti Asmund Einarsson á Enni, bókbindara.

c. lugibjörg hét enu dóttir Guðrúnar og Gunuars, hún

átti Porleif bónda á Skaga.

3) Sumir nefna haua Solvoigu.

4) Síra porgrímur átti Guðrúnu Egilsdóttur frá Geitaskarði.

5) Ólöf átti Markús Egilssou á Breiðavaði.

24
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B. Guðrún átti Sigurð á Naustum, bóndamann.

C. Helga átti Ólaf, búndamann, Jónsson, börn

:

1. Guðríður átti Jón Ljótsson', þeirra son

Gottskálk.

2. Ólafur.

3. furíður.

4. Gottskálk.

5. Ingibjörg.

6. Solveig.

D. Sigríður átti Jón son Árna í Vallliolti og Stein-

nesi Björnsson; börn:

1. Gottskálk.

2. Guðmundur.

3. HaUdór.

E. Kristín átti síra Jón Stígsson-, þeirra börn:

1. Málmfríður^.

2. Kaunveig^

F. í^uríður var fyrst skirð með Gottskálks naini

(prumsignd).

G. Sigríður önnur.

H. Síra Sölfi^ í Möðrudal á Fjöllum átti Snjúfríði.

Gottskálk bjó á Reykjum og var í heldri manna röð, liann

hefir og gjörzt sýslumaður í Hegranesþingi, en óvíst er um

árið, nær hann varð það, eða hvort hann var ásamt Gunnari;

þó er líklegt, að hann hafi 1565 einn haft sýsluna, því árið

1565 ^ið Vallnalaug í Skagafirði, mánudaginn næsta eptir

1) Aðrir nefna hann Loptsson„

2) f>að muu rjettara, er Sumir segja, að Jón þessi hafi verið

bóndi og búið í Gröf á Höfðaströnd, og verið sonur síra Stígs

á Miklabæ Björnssonar; Kristín var fyrri kona Jóns.

3) Málmfríður átti síra I^órarinn Ólafsson í Bægisá.

4) Rannveig átti Kár Bergþórsson Sæmundssonar prests í

Glaumbæ.

5) Síra Sölfi í Möðrudal, faðir síra Gunnlaugs, er þar var

og prestur, var Magnússon og bróðir Gottskálks.
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krossmcssu um vorið, ncfiiir banii í dóra, oc kallasl; [)á kon-

ungs umboðsmaður, [jcssa mcnn; Gunnar Gíslason, Jón Gríms-

son, Magnús Björnsson, Gottskálk Tumason, Tuma porgríms-

son, Magnús Jónsson, Arngrím Jonsson, Jón Petursson, Odd

Fiiippusson, Hallstcin Einarsson og Olaf Tumason um fcrða-

fólk. Opt cr Gottskálk nefndur í dómum með helztu lögrjettu-

mönnum; hvort hann og Gunnar eða Þorbergur hafi verið til

slíiptis fyrir sýslunni, cða Gottskálk einn til þess 1569, að Jón

lögmaður tók hana, cr öljóst, þó það sje líklegast um Iiorberg;

ókunnugt cr mér fieira um Gottskálk, eða nær hann dó. Í

umgctnum dómi kalla dómsmenn Gottskálk hciðursaman mann,

cr þá hafði konungsumboð í Hegranesþingi. 1587 getur Gott-

skálks sem dómsmanns Markúsar Ólafssonar. Eg hehl, að

Gottskálk hafi cinasta verið umboðsmaður |>orbcrgs.

Jóii löjj^maður Jóiissou.

Sjá ura hann við Snæfellsnessýski. pá er hann hafði sem

svcinn Jóns sýslumanns Martcinssonar farið utan 1568, fckk

hann sér veitt Reynistaðarklaustur undan Gunnari, mági sínum

er seinna varð, og Hcgranesþing; er þó óvíst, hvort Gottskálk

hefir haldið sýsluna næst fyrir hann. Fór Jón þá að lieyni-

stað 1569 og hélt þar bú um hríð 1573 lét Jón ganga dóm

um Barð í Fljótum. 1574 giptist Jón sinni fyrri konu Helgu;

um það lcyti varð hann og lögmaður; cr og mcining manna,

að hann um þær mundir hafi tekið Sigurð bróður sinn til lög-

sagnara í Hegranesþingi. Pað ar var dæmt á alþingi, að þrjú

hundruð í dauðum aurum niðursetjist til 1 hndr. til tíundar.

1577 náði Jón Þingeyrarklaustri og 1578 Húnavatnsþingi; kon-

ungsbréfið hér fyrir er dagsctt 19. maí 1579; mörg önnur léni

fékk J(5n þar eptir. 1577 fékk Jón Siguröi bróður sínum

Ucynistaðarklaustur til ábúðar og umboðs fyrir sig, en frásagði

sér það 1584, og fékk þá Sigurður veitingu Júhanns Bucholts

fyrir því; þó Jón hefði Sigurð bióður sinn fyrir umboðsmann,

hefir hann eigi slcppt Hegranesþingi, sem sést af Seiludómi

1582, þá hann sem sýslumaður nefnir 6 menn í dóm, scm sé 4

lögréttumenn, Gottskálk Magnússon, Markús Olafsson, Jón Jóns-

son og Hrólf Bjarnason, og skattbændur Einar Grímsson og

24*
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porvald Eiríksson, um rekaþjófnað í Skagaíirði og Húiiavatns-

sýslu; dómur þossi kallast clriimhadóiimr. 1583 (aðrir 1582)

á Syðri-Ökrum nefnir Jún löwmaður G menn í dóm, Gottskálk

Maguússon, Gunnar Gíslason, Jon Jónsson. Bjarna Sturluson,

Jón Einarsson og Arna Guðmundsson um ákæru, er Guðmund-

ur Halldórsson hafði til Sigurðar sýslumanns í Hegranesþingi

Jónssonar út af dómi Sigurðar, gengnum að Lýtingsstöðum vet-

urinn fyrir yíir téðumGuðmundi; Jón lögmaður dæmdi dóm

þann ónýtan, og að bann skyldi ekki ali liafa. Af þessum 6

manna dúmum sýnist, sem Jón hafi sem sýslumaður sýslunnar

látið dóma ganga, en Sigurður eigi verið annað en hans lög-

sagnari til þess Markús Ólafsson tók við sýslumannsverkum

1585, og máske eigi verið annað en fullmektugur Jóns lög-

manns; þó er það óvíst, eins og það, hvenær Jón lögmaður

helir að öllu leyti sleppt Hegranessýslu (sjá Húnavatnssýslu).

Sigurður Jóusson.

Faðír: Jón bóndi Magnússon á Svalbarði á Eyjaíjarðarströnd,

nafnkunnugt göfugmenni; á honum byrjar hin yngri

Svalbarðsætt.

Móðir: Kagnheiður á rauðum sokkum, dóttir Péturs Lopts-

sonar Ormssonar Loptssonar ríka, sjá Strandasýslu.

Koiia: Guðný dóttir Jóns á Ökrum Grímssonar lögmanns

Jónssouar, en móðir Guðnýar var fóra', dóttir síra

Tómasar á Mælifelli og Helgu, barnamóður Jóns bisk-

ups Arasonar.

B'órii: A. Jón lögmaður og sýslumaður á Keynistað, sja um

hann hér seinna og Húnavatnsþing.

B. Elín átti sírá Guðmund á Staðastað Einarsson

prests á Útskálum, Hallgrímssonar prests, Svein-

bjarnarsonar prests, þeirra börn:

1. Ólöf kona síra porláks Bjarnasonar, barnlaus.

1) Móðir I>óru Tómasdóttur var fóra Ólafsdóttir, stjúpdóttir

Jóns biskups Arasonar.
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2. Helga átti síra Torfa Snæbjnrnarsoíi. Torfason-

ar, sja Barðastrandarsýslii ; börn

:

a. Suæbjörn lögrettumaður',

b. Síra Einar prestur á Stað á Eeykja-

nesi-.

3. Solveig átti Jón á Kneri, son Steindórs sýslu-

manns, Gíslasonar lögmanns, sjá Snæfellsnes-

sýslu.

4. Guöríður átti Hákon í Syðrigörðum, son Árna

sýslumanns Sæmundssonar sýslumanns, Árna-

sonar sýslumanns á Hlíðarenda Gíslasonar, sjá

Snæfellsnes.syslu: þeirra börn:

a. Halldís^.

b. Guðný^

c. Elín\

1) Snæbjörn átti Helgu Eggertsdóttur frá Sæbóli.

2) Síra Einar átti líagnheiði duttur Jóns Magnússonar á

Miðhúsum Arasonar.

í]nn voru börn Helgu og síra Torfa:

c. Teitur átti Helgu dóttur sira Jóns Arasonar í Vatns-

íirði.

d. Páll á Núpi í Dýrafirði átti Gróu dóttur Markúsar

Snæbjarnarsonar í Ási.

e. Þorsteinn drukknaði í Blöndu, þá er hann reið lir

skóla.

f. Eagnhildur átti barn við síra Snorra Jónssyni á Skut-

ulsfjarðareyri, hún dó af barnsförum.

g. Kagnheiður átti líögnvald Sigmundsson í Fagradal.

h. jMargrét kona Bjarna Gunnlaugssonar á Arngerðareyri,

.3) Halkh's átti barn með yfirlætisdreng Jóni |>orsteinssyni,

Snorra. Síðan átti hún f>orberg, son síra Þorsteins Gunn-

laugssonar, áttu ekki börn.

4) Guðný átti lijarna í Arnarbæli Bjarnason frá Hesti í Ön-

undarfirði Jónssonar Dans frá Eyri í Seyðisfirði.

5) I]Iín átti 2 launbörn, giptist svo og komst í armóð.
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d. Sigríður*.

e. Hákon-.

C. Halldóra kona Þorbergs sýslumanns Hrólfssonar,

sjá í>ingeyjarþing.

D. Kagnheiður, dó 1625. giptist 1586 prófasti Sæ-

raundi Kárssyni í Glaumbæ, með heimanmundi:

40 hndr. í jðrðu og 20 hndr. í kiigiMum og þarf-

legum munum, og 20 hndr., er síra Sæmundur var

skyhlugur Sigurði bónda J(5nssyni^; þeirra hörn:

1. Bergþór lögrettumaður, dó 1647, 56 ára, á

Pingeyrum ; hans knna var Björg, dóttir Skúla

Einarssonar og Steinunnar laundóttur Guð-

brandar biskups, þeirra börn:

a. Kár*.

b. Sigurður^.

c. Guðrún'^.

d. Þóra".

e Ohifur djákn á líeynistað^.

2. Guðriin átti Sigurð sj'shimann Hrólfsson, sjá

Pingeyjarþing.

1) Sigríður átti síra Jón Bjarnason á Staðarbakka, barn-

laus.

2) Hákon á ekki hér við, hann var lauuson Hákonar.

3) Síra Sæmundur hafði átt barn með Kagnheiði, áöur en

þau giptust.

4) Kár átti líagnbildi, dóttur Jóns Stígssonar og Kristínar

Gottskálksdóttur, sjá lier að framan.

5) Sigurður átti íniríði", dóttur Glafs Jónssonar og Solveigar

Hjaltadóttur.

6) Guðrún átti Skúla Egilsson.

7) Púra átti Árna í Haga í líeykjadal, Björnsson frá Laxa-

mýri.

8) Olafur átti einn hiunson, var

Skúli á Seiln, átti Halhlúru dóttur Halldórs Porbergs-

sonar.
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3. Kár^

4. Ólafur'.

5. Sigurður*.

6. Bergþóra'.

E. Halldóra.

F. Guðlaiig; hvorug þeirra giptist.

Sumir segja, að Sigurður hafi verið tvígiptur, og hafi fyrri

kona hans verið fjórunn, dóttir Ara lögmanns; en hún hefir þá

verið laundóttir Ara með Þórunni auðgu, orðið skammhf og

eigi átt börn, sem lifðu; Sigurður, fæddur 1532, giptist Guðnýu

fptir 15G0, því gæti það heim komizt, að hann hafi átt Þór-

unni milhim 1550 og 1560, þá Þórunn mun hafa dáið.
'

Sigurður hefir tekið lögsögn í Hegranesþingi sama ár og

Jón bróðir hans varð lögmaður 1573, en óvíst, hvort heldur

sem umboðsmaður bróður síns, eða að sýsluveitingu; en

1577, aðrir 1579, þá er Jón lögmaður flutti að Þingeyrum,

hefir Sigurður flutt að Reynistað, og verið sem umboðsmaður

bróður síns fyrir því klaustri og til þess Jóhann Bucholt veitti

honum það 1584 með þeim skilmálum, að hann skyldi með

skýru registri og jarðabók gjöra árlegan reikning fyrir klaust-

urs inntektinni af landskutdum og leigum, og svara tveim

pörtum, en hafa þriðjung fyrir sitt ómak (veitingarbréf þetta

er enn til, þar er undir innsigli Bucholts, datum fullskýrt, en

rangskrifað 1684, fyrir 1584, er menn geta til að það eigi að

vera). 1583 lét Sigurður sýshimaður Júnsson dóm ganga að

Lýtingsstöðum yfir Guðmundi Halldórssyni til sekta; þann dóm

ónýtti Jón lögmaður bróðir hans með 6 dómsmönnum á Ökr-

um sama ár. Það sýnist sem Sigurður hafi haldið Hegranesþing

til 1585, sem áður er sagt, þá Markús viðtók og eptir Markús

Jón Björnsson 1590—1597; það ár sleppti Jón Björnsson sýsl-

unni, en Sigurður á Eeynistað Jónsson tók hana og lét dóm

ganga 1598, um að Jón Grímsson (bróðir konu Sigurðar sýslu-

1) Jón Magnússon nefnir hvorki Kár, Ólaf, Sigurð né Berg-

þóru meðal barna síra Sæmundar, og er það án efa með öllu

rétt.
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manns) væri rétt tækur; skipaði höfuðsmaður Signrði, að

láta taka Jón ; en hann hafði flúið á náðir Hólakirkju, en

Guðbrandur biskup gefið [lað böfuðsmanni til vitundar. Sig-

urður sýshimaður fékk engan til að taka Jón, og svo slampað-

ist yfir brot hans. Komst hann utan og fekk uppgjöf hjá kon-

ungi. 1598 var Sigurður sýshimaður í hehningadómi með

Guðbrandi biskupi og útneíndi ísleif Porbergsson og Ara Guð-

mundsson til dómsmanna í landaþrætumáli raillum Fells-staðar

og Fjalls í Sléttuhlíð; nefnist Sigurður l>á konungs umborismað-

ur í Skagafjarðarsýshi og sfcaðfestir dóminn. Árið IGOO var

Jdn prestur Magnússon khigaður fyrir biskupi og Sigurði sýslu-

manai fyrir falsbrefagjörð; hafði Sigurður J^á fengið fyrir sinn

umboðsmann ísleif f'orbergsson, sjá hér að freman, er tdk eiða

af 5 bændum í Fljdtum, að cigi liefðu vcrið viðriðnir þessa bréfa-

gjörð. Þetta ár 14. janúar stefnir Sigurður syshmiaður Erlendi

Pálssyni að Bdlstaðarhh'ð fyrir Jón lögmann, vegna þess að

hann hafi hahlið fyiir sér í 6 eða 7 ár Stdra-Dunhaga, 30

hndr. 1601 segir Björn á Skarðsá að Sigurður Jdnsson hafi

haldið Skagafjarðarsýslu, og riðið til þings suður Holtavörðu-

heiði vegna þeirra stdrharðinda, er þá gengu; hefir hann hald-

ið sýslunni til þess að hann dd að Iveynistað 16. september

1602, þá er hann hafði haldið Reynistaðarklaustur í 25 ár

alls, en Hegranessýslu, sem áður er um getið; Sigurður tjáist

þá að hafa verið rúmlega 70 ára. Hann var talinn minni

maður, en hinir 3 bræður hans, þd í mörgu vænn maður.

Hallur orti níð um Sigurð sýslumann.
.

Markús Olafssoii í Iléraðsdal.

Fddir: Olafur Ormsson' (Olafur meinast af nokkrum son Orms

lögmanns Sturlusmiar. en það cr þd dvíst, og eigi veit

eg neitt um þann Ólaf), aörir telja Ólaf Tdmasson.

1) Pað er víst mcð öllu rett, scm her er sagt um föður

Markúsar, aö faðir hans hefir verið Ólafur Ormsson, erbjó í

Héraðsdal og átt hefir þá jörðu
; gi])ti hann 1556 Steinunni

ddttur sína f>drði launsvni PorbMfs Grímssonar íí ^röðruvöllum
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Móðir: MargTt't* Jónsdóttir.

Kona: Ragnhoiður dóttir síra Björns á Melstað Jónssonar

biskiips Arasonar; hún hafði áður átt Sigurð á Stokks-

eyri.' Börn Markúsar og Kagnheiðar:

B'órn: A. Eannveig kona Egils, sonar Jóns Egilssonar á

Geitisskarði og Eeykjum, pjá Húnavatnsþing; þeirra

börn

:

1. Jón Egilsson lögréttumaður átti Sigríði, dóttnr

Jóns Dans. I*eirra börn :

a. Jón á Gunnsteinsstöðum átti fyr Steinunni

Árnadóttur, börn

:

OL. Guðný átti Gísla í Eeykjarfirði Jónsson,

barnlaus Svo átti Jón Hallberu Guð-

mundsdóttur: þeirra börn:

i^.
Steinunn átti síra Markús í Hvammi

Eiríksson prests í Fagranesi.

Y-
Guðmundur dó í bólu, barnlaus.

b. Guðmundur- giptist eigi né átti börn.

c. Halldór^ Jónsson lögréttumaður átti Hall-

dóru Benidiktsdóttur, þeirra dóttir

Guðrún giptist, en átti eigi barn.

d. Ragnhciður átti Giiðbrand svsluraann Arn-

grímsson, sjá Húnavatnsþing.

e. Arndís átti síra Jón á Gilsbakka Eyjólfsson.

f. Eannveiof osf

en það er með öllu skakkt, að faðir Ólafs hafi verið Ormur

lögmaðiir Sturluson, er átti systur Þórðar.

1) Margrét Jónsdóttir, kona Ólafs og móðir Markúsar, átti

systur, er f*óra het, hennar son Björn, hans dóttir Anna,

hennar dóttir Guðrim Þorsteinsdóttir.

2) Guðmundur giptist, en átti ekkert barn með konunni, en

þar á móti .3 óskilgetnar dætur.

3) Halldór átti og laundóttir, sem hér stendur, en hún nefn-

ist af sumum [jórun.
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g. Guðrún; hvoriig þeirra giptist'.

2. Giinnlaugur^ Egilsson í ]\Iiklagarði í Skagaíirði

átti Sigríði dóttur Olafs, sonar síra Jóns Sig-

urðssonar í Laufási,

1) Enn voru börn Sigríðar og Jóns Egilssonar:

h. Bjarni cá Eyvindarstöðum lögrtttumaður, átti Guðrúnu

x4rnadóttur.

i. Halldór yngri á Hóli í Norðurárdal, átti Margréti

Grímsdóttur Tómassonar.

1) Gunnlaugur var lögréttumaður og átti heima í Miklagarði

í Eyjafirði. Börn hans og Sigríðar voru:

a. Síra Jón á Eíp og víðar, átti Þuríði Grímsrlóttur.

b. EgiU átti Eh'ni Petursdóttur Jónssonar á Skáldstöðum.

c. f>orvaldur átti Guðrúnu Gunnarsdóttur og Guðnýar Gott-

skálksdúttur, þeirra son:

Gottskálk lögréttumaður á Möðrufelli í Eyjafnöi. seinna

á Porleifsstöðum í Blönduhlíð, var tvígiptur; hans fyrri

konu son var

a. Síra Þorvaldur á Miklabæ, hans sonarson

Albert Thorvaldsen, hinn nafnfrægi myndasmiðnr;

en seinni konu son Gottskálks var

(5. Gottskálk Blander á Miðgrund í Skagaf.. merkur bóndi.

d. Björg átti Halldór Guðmundsson.

e. Ólafur átti Ingiríði í^órðarddttur.

f. Halldór barnlaus.

g. Jón yngri lögréttumaður.

3. Markús Egilsson á Breiðavaði átti Ólöfu Ólafsdóttur.

4. Guðrún átti síra Þorgrím Ólafsson, þeirra son:

Síra Jón á fóroddstað átti Steinvöru Jónsdóttur.

5. Guðríður átti síra Sigurð Magnússon á Auðkúlu, þeirra börn:

a. Síra Magnús á Bergstöðura átti Steinunni Skúladóttur.

b. Steinvör, hennar fyrri maður Benidikt Sigurðsson, seinni

maður Ólafur Tómasson.

c. Illugi átti Margréti Þorsteinsdóttur Jónssonar frá Holti

í Svínadal.
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B. Sigurður í Héraðsdal átti Guðbjörgu Torfadóttur

sýslumanns, sjá Barðastrandarsýslu ; Sigurðiir dó

1653 áttræður.

C. Margrét átti síra Snæbjörn Stefánsson í Odda. og

var hans seinni kona; þeirra börn:

1. Markús sýslumaður í Vestmannaeyjum, sjá þar

um hann.

2. Ragnheiður, aðrir Ragnhildur, átti Hákon*

Bjarnason; þeirra börn

:

a. Torfi skipherra í Hollandi.

b. Ragnheiður kona síra Gissurar-, dó

barnlaus.

c. Snæbjörn dó barnlaus.

d. Egill, hans son

Jón, er Reynistaðarraálið hlauzt af, hans son

Sigurður hreppstjóri í Krossanesi í Vallhólmi, fóstri síra

Jóns Hallssonar í Glaumbæ.

6. Steinunn átti síra Halldör á Ríp í>orsteinsson Tómassonar;

þeirra börn:

a. Síra í*or]ákur á Auðkúhi átti f^órdísi Illugadóttur.

b. Guðný kona síra Björns Ijorvaldssonar í Hvammi í Lax-

árdal.

7. Gunnvör átti Jdn Bessason á Gunnsteinsstöðum, þeirra

börn:

a. Guðríður átti HalMór Jónsson á Geirmundarstöðum í

Sæmundarhlíð.

b. Ragnheiður, seinni kona Eiríks Guðmundssonar á Lýt-

ingsstöðum.

8. Ragnheiður átti Einar lögrettumann á Breiðabólstað í Vatns-

dal, Sturluson prests á Tjörn á Vatnsnesi; þeirra barn:

a. Egili á Harastöðura átti Ingibjörgu Pálsdóttur Þorháks-

sonar.

1) Hákon var merkisbóndi, honum var 19 vetra gömlum

dæmt á alþingi fe sitt til umráða.

2) A að vera síra Gísla Jónssonar í ReykjadaL
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d. Sesselja, dó ógipt.

e. Katrín átti Gísla á Iveykjum, þeirra son

Björn.

D. Ólafur í Gilliaga átti Gnðrúnu Pétursdóttur', sjá

hér að framan.

Nokkrir telja ætt Markúsar sýslumanns þannig-:

Faðir hans var Ólafiir, átti Ljótunni Bjarnadóttur.

Faðir Ólafs var Ari, heitinn eptir Ara löomanni Jónssyni

Faðir Ara var Ólafur skáld á Hafgrímsstöðum í Tungusveit, dó

1595.

Faðir Óbfs skálds var síra Tónias á Mælifelli, er hélt við fóru

dóttur síra Ólafs Daðasonar og Helgu, er soiniia hélt við

Jo'n biskup Arason.

Og enn telja aðrir ætt Markúsar sýslumanns þannig:

1. Ólafur á Hallgrímsstöðum Tómasson (sjá að framan) átti

Guðrúnu Tómasdóttur; þeirra börn:

a. Ari á Yindheimum, faðir Ólafs, sem átti Ljótunni. og

Tóraasar, sem átti Sigríði Björnsdúttur Tómassonar.

Annað barn Ólafs á Hallgrímsstöðum var

b. Markús sýslumaður.

Móðurætt Markúsar veröur \ú þannig :

1. Grímur Jónsson, lögmaður á Ökrum, hans dúttir

2. Guðrún, sem átti Tómas á J>orleifsstöðum, þeirra dóttir

3. Guðrún átti Ólaf á Hafgrímsstöðum, þeirra son:

4. Markús sýslumaður.

Markús var lögréttumaður og stórbóndi í Skagafirði, er

hans því víða getið í dómum. Hann hefir haft lögsögn í

Skagafirði, sem sjá má af þvi. að hann hefir veturinn 1585,

þriðjudaginn eptir Maríumessu nefnt í dúm Gunnar Gíslason,

1) Pétur var son Gunnars Gíslasonar á Víðivöllum.

2) Að telja Markús sýslumann kominn af Olafi syni síra

Tómasar Eiríkssonar á Mælifelli, er með öllu rammskakkt, því

Markús og Ólafur hafa verið her um bil jafnahlia; þvi Olafur

var fyrir innan tvítugt, er Jón biskup Arason var tekiun á

Sauðafelli, og Markús hefir þá verið lirr um ára.
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Gottskálk Maoiiússoii, Jóii Óiuí'sson, Bjarna Sturluson, lögrettu-

menn, Ísloif Þorborgsson og 7 aðra stattbændur uni ákæru síra

Tómasar Porstoinssonar til Stígs Þorkelssonar, að hann liéldi

3 áin síiium í ólicimild o. s. frv. ; dæmdust presti ærnar og

íullrétti, en 3 merkur til konungs af Stígi. Aptur í Viðvík,

22. uóvember lætur konungs valdsmaður í Hcgranesþingi

Markús Olafsson 6 manna döm ganga um ómagatíutning o. fl.

1587, þriðjudaginn næsta eptir allraheilagra messu í Viðvík,

eptir skipuu höfuðsinauns fullraektugs, Tómasar Péturssonar,

uefnir Markús í dóm Gottskálk Magnússou, Arna Björnsson,

Hrúlf Bjarnasou, lögréttumenu, ísleif Porbergsson yngra, Guð-

mund Hallgrímsson, ísleif Jónsson um ákæru Jóns lögmanns

til Halls Maguússouar um hald og meðferð á jörðunui Gauta-

stöðum í FJjutum; dæmdu dómendur málið uutlir höfuðsmanu

og 24 dómeudur; á alpingi var Jun lögmaður en Tdmas* kom
þar ekki. 1590, máuudagiun fyrir uppstiguiugardag, dæmir

Guðbraudur biskup og Markús, biskup með 6 prestum og

Maikiis með 6 leikmöuuum, um sölu Ólafs biskups á jörðuuni

Hrúifsvöllum frá dómkirkjunui; dæma þeir jörðina undir kirlíj-

una aptur. í'etta sama ár gengu þrætur og klögumál milli

Guðbraudar biskups og þeirra bræðra Markúsar og Jóns Ólafs-

sona; en Markús audaðist þetta sama sumar í Héraðsdal, og

var þá 46 ara að aidri, og haföi verið 6 ár héraösdómari í

Hegranesþingi og líklega haft það að veitingu.

Jóu Björussou.

(Sjá um hauu við Húnavatnsþing).

Eptir Markiis helir Jón tekið Hegrauesþing til umráða, því

15'JJ lætur hauu dúm gauga um hálft Ósiand, sem dæmdist

Hólakiriiju. 1592 er Jón í helmingadómi með Guðb'andi bisk

upi um hjúuabaud Eiuars Helgasonar og Agncsar Olafsdóttur.

Sama ár lætur Júu dóm gauga við Vailnalaug um hdrdóm

Gríms Purðarsonar. 1593 nefuir Júu 12 meun í dúm um það,

að í^orsteinu Júusson hafði barið Skúla Hákonarson, og sama

ár í Viðvík um tilkall til hálfs Stafsholts, er Ólafur biskup

1) Mun það eigi eiga að vera: Hallur?
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bafði tekið í sitt réttarfar af Bjarna Sturlusyni, en fengið síra

Jóni, ef Arnarvatn gengi af honum; sýndist því vítalaust, að

láta þá hálílontlu, fyrst Arnarvatn gekk til dúrakirkjunnar.

1594 við Vallnahiug nefudi Jón Björnsson 12 meun í dóm um

Sigmund Ólafsson, er á sér hafði sýnilegt þjófsmark, en með því

að hann meðkenndi á sig stórþjófnað í Eyjafirði, dæmdist haun

til hegningar af sýsluraanni þar. Sama ár lætur hann dúm

ganga um hrossakjötsát 1 Flókadal, og innsetti það til lög-

manna, sem 1596 dæmdu þeim 3 merka útlát og þar aö auki

húðlát, er ætu það án neyðar. Sama ár í Viðvík um ákæru

Bessa Guðmundssonar til biskups Guðbrandar um hálfa jörð-

ina Stafshól. Vann biskup það mál Saraa ár að Viðvík

dæmdi ísleifur Porbergsson í umboði Jóns sýslumanns um
ómagaframfæri, Sama ár í umboði Jóns sýslumanns tekur

ísleifur I^orbergsson eið af Bryngerði Jónsdóttur um það, að

Jón biskup Arason hafi byggt salinn á Hóhim þar, sem lauka-

garðurinn var áður. 1594, eða sama árið, lét Ari sýslumaður

Magnússon dóm ganga að Seihi um hestakaup, likk^ga í ura-

boði Jóns Björnssonar. 1595 lét Jón sýshimaður Björnsson

dóm ganga við Vallnalaug með 6 mönnum um kúgildisskuld,

og sama ár með 12 mönnum ura þá, sem stela í mörgum

sýslum, og 1595, þegar Jón var fiuttur að Grund, dæmdi Guð-

brandur biskup og Benidikt bóndi Halldórsson með prestum og

leikmönnum Jón bónda Björnssou skyldugan að útheimta

og útsvara Grundarkirkjupeningum; áöur eða 1551 höfðu

prestar og leikraenn, eptir skipun Sigurðar officíahs Júnssonar

biskups, tekið portionsreikning Grundarkirkju, meðau ísleifur

bóndi og Þórunn höfðu garðiun haldið, sem voru 17 hndr.,

en 1595 var portionin orðin 30 hndr. 1595 gekk helrainga-

dómur Guðbrandar biskups og Jóns bónda Björnssonar um

halfkirkjur í Skagafirði, og sama ár halda raenn að Jón Björns-

son hafi skipt jarðagózi sínu milium 7 dætra sinna. 1596

lætur Guðbrandur biskup og Jdn bóndi Björnsson, konungs

umboðsmaður í Hegranesþingi, með þremur prestum og 3 leik-

mönnum dúra ganga í Viðvík um það, að Magnús Björnsson,

eignarmaður Hofskirkju á Höfðaströnd, sé löglegur sóknari

kirkjutíundanna á Hofi, síðan Jón biskup seldi Rafui lögmanni

I
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sagða jörð. Af dórni þessum sust, að Jön biskup keypti Ho
at' Páli Gríirissyni 1528, og seldi það sama ár Kafni lögmanni

og Þórunni dóttur sinni, scm beldu það 5 ár, þá ísleifur á

Grund Sigurðsson 16 ár, þá Þorbergur Bessason 6 ár, þá Páll

Grímsson og synir bans 17 ár, þá Jón Sigurðsson 6 ár; var

þá Magnús Björnsson eignarmaður Hofskirkju og heíir erft Hof

eptir fórunni á Grund'. 1597 lætur Jdn Björnsson, konungs

umboðsmaður í Hegranesþingi, dúm ganga í Viðvík, laugar-

daginn fyrstan í sumri, með Arna Björnssyni, ísleifi f>orbergs-

syni, Daða Árnasyni, Oddi Gottskálkssyni, Sigurði Jónssyni,

ísleiti Jónssyni um kýr, sem Hólastóls landsetar gjalda með
leynandi löstum. Pað ár mun Jón hafa sleppt sýslunni á al-

þingi. 1608 hafði Jón skipti á jörðu við Magnús brdður sinn.

Jón Sigurðsson.

(Sjá um hann Húnavatnsþing).

Jdn er borinn nálægt 1565, tdk Hof á Höfðaströnd til for-

ráða 1588, fór utan 1592, þá 27 ára, með Jdni lögmanni Jdns-

syni, íoðurbrdður sínum, sem sveinn hans eða ritari. Holi

sleppti hann 1595, tdk hálft í^ingeyjarþing 1596 eða 1597.

Pegar faðir hans dd 1602, tdk hann Hegranesþing af hirðstjdr-

anum, og 1603 tdk hann og Keynistaðarklaustur með veitingu

hirðstjdra, en konuugsbréf fyrir Eeynistaðarklaustri og Hegra-

nesþingi honum til handa er dagsett 13. apríl 1607. 1602

lætur hann ddm ganga að Ökrum í Skagalirði um utansveitar

fátækt fdlk. Sama ár lætur hann og ddm ganga að Lýtings-

stöðum um innsveitar fátækt fdlk. 1603 lætur Ari Guðmunds-

son, umboðsmaður Jdns Sigurðssonar, ddm ganga við Vallna-

1) Guðbrandur biskup telur þannig eigendur Hofs.

1528 seldi Jdn biskup Hof Þdrunni og Kafni.

1549 seh]i Þdrunn það I^orbergi.

£>orbergur átti það í 6 ár, Páll Grímsson klagaði það af honum.

Páll og synir hans áttu það í 17 ár.

Þdruun náði þá Hofi aptur og átti í 17 ár,

svo fékk Jdn Sigurðsson Hof og hélt í 5 ár,

þá tdk Magnús Björnsson við Hoíi.
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laug, moð Isleiti [-'oiueigssyiii, Áriui Björiissyni, Túmasi Ólaí's-

syiii, Griiiii Jöiissyni, Sigurði Markússyui, Skúla Einarssyni,

Sturlu Siguiðarsyni, Oddi Tómassyni, Arna Peturssyni, Arna

Sigurðssyni, Jóni Jónssyni og Halldóri l^rsteinssyni ura fátajkt

aðkomufólk. pað ár dóu í harðrétti 800 manns í Hegranes-

[jingi. 1G03 drap Jakob Vinocli kaupmaöur í Hofsós kokk

sinn, þar eptir brotnaði kaupskipið þar í spón, náðist samt

gúzið; lét þá Jón sýslumaður Sigurðsson frá líoynistað taka

Jakob Vinocli og þingaði um bann við ValJnalaug; var hann og

mál hans dæmt fram, og fúr hann utan á Akureyri. Sama ár

lét Jón dóm ganga á Ökrum um þá, er skera niður innstæðu

og um óskil leiguliða. 1003 lét hann og dóm ganga á

Eíp um réttaryrði. 1605 lét hann dóm ganga að Lýt-

ingsstöðum um kveðskap. 1606 var hlutfall lagt á Björn

Benidiktsson á 3Iunkaþverá, J6n Magnússon eldra og Jón Sig-

urðsson sýslumann, hver verða skyldi lögmaður, og kom hlut-

fallið yíir Jón syslumann og klausturhaldara á Keynistað. Sama

ár lét hann dom ganga við Vallnalaug um prjónlesgjörð og

vaðniála, að Jtað skyldi vanda. Fyrir lögmannsdæminu fékk

Jon sýslumaður Sigurðsson staðfestingu konungs 14. apríl 1607.

1610 lætur Sigurður Markússon í umboði Jóns lögmanns 6

manna dóm ganga á Lýtingsstöðum, um það, er síra Arngrím-

ur dúms á beiddist: hversu nærri auuars landi maður mætti setja

sinn stekk eða fjárhús, svo eigi væri lögum móti, eða hinum

skaði að; dæmdu dómendur, að athuguðum L.L. b., 16. 32.

57. kap., að enginn megi stekk eða fjárhús setja nær annars

laudi, en tvö hundruð faðma tólfræð, án nágrannans leyfis, nema

þar sem löggarðar eru bæja á milli, eða þeir forvaðar oghöml-

un, er löggörðum samgildi. 1610 á Geiiþrúðardag var hinn

mikli Gfrirþrúðarbilur, fórust þá margir raenn og mikill Qöldi

penings, einnig skip á sjó. 1611 lét Jón Sigurðsson dóm

ganga að Hofi um ráðspjöll; sama ár kvartar Guðbrandur

biskup yfir, að Jón lögmaður eigi hafi viljað láta dóm ganga

um mál það, er biskup haföi móti Bjarna porkelssyni í Viðvík

um jörðina Háls í Kinn; en Jörgen Daníelsson, Gísli lögmaður

og lögréttan frlkenndu Jón lögmann þar frá 28. júní. Sætti

Jörgen biskup og Jón, 7. ágúst næsta eptir. Prætuefni þeirra
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var af ickuuLi, ci Júii (ileigiiiiði Keynistaðarklauötri, on biskup

Hólastííli.

1G12 lét Jón ganga dóra um jörðina Á í Kræklingahlíð.

.Sarna ár, 12.-júlí, var dæmt þingvíti fyrir boðfall eijrir, en

fyrir þau 4 [ting: konungsbref aö heyia, manndrápsþing, mann-

lalsþiiig, hieppstjúraþing dæmdu þeir tveim aurum sekan hvern,

er eigi sækir, svo einvirkja sem gildan bónda. Sama ár við

VallDalaug, að viðveranda Guðbrandi biskupi og Jörgen Dan-

íeJssyni, var þingað um Pórdísi Halldórsdóttur, er meðkenndi,

að hún heföi falhð mcð systurmanni sínum Tómasi, sem þá

strauk af þingiiiu og komst í enska duggu. Peir dönsku Com-

missarii dæmdu 1618 þau bæ'ði til dauða. 1613 lét Jón lög-

nuiður og síra Arngrímur dóm ganga um það, að allir niðjar

og eríingjar Helgu, dóttur Jóns biskups Arasonar, skyldu skyld-

ugir að svara til Lögmannshlíðarkirkju portíónar frá 1531 til

1613 eptir tiltölu. Sama ár dæma þeir Guðbrandur biskup og

Jón lögmaður Sigurðsson um ágreining Skúla Einarssonar og

síra Brynjólfs Arnasonar út af Fossárdal. I^etta ár, 1613, lét

Jón Sigurðsson dóm ganga á Lýtingsstöðum um fingurbit, og

16. núvembermánaðar sama ár á Ökrum um Krakavelli, milli

Guðbrandar biskups og Steindórs Gíslasonar, með 6 dóms-

mönnum; voru Isleifur porbergsson og Grímur Jónsson þar

fyrst taldir.

1616 skikkar Jón lögmaður Siguiðsson Guðbrandi Jóns-

syni að greiða af hendi löggjöf, er Ormur Porleifsson gaf Ormi

lllugasyni á Syðra-líauðamel, um þetta gekk dómur 23. des-

ember sama ár. 1617, 14. júní, á Miðgörðum, lét hann helm-

ingadóm gauga um mál Árna Gíslasonar, og sama ár lét hann

á Sveinsstöðum dóm ganga um öreiga; þetta viðkemur samt

lögmauusstörfum Júns Sigmðssonar, þótt eg geti þess her.

1()17, 16. desember, let Jón ddm ganga með sýslumöun-

unum Porbergi og Sigurði Hrólfssonum og 4 öðrum á

Seilu um makaskiptí Ólafs biskups á Tungufclli og Vöilum.

161S lét Sigurður JMarkússon í umboði Jóns lögmanus dóm

g;inga á Ökrum um stefnu, er Guðbrandur biskup hafði með

stefua látiö Steindóri Gíslasyni út af haldi hans á Brúnastöð-

um og kirkju portíón á Víðimýri. Jón lögmaður stefndi þá og

25
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Steindóri fyiir Commissarios á alþingi; en þeir dæmdu stefn-

una (jgilda, þar Steindór ætti að lögsækjast á þeirra varuar-

þingi fyrir ópartískum ddmara (NB. þetta var Steindór, son

Gísla lögmanns, gjörðist hann seinna sýslumaður í Snæfells-

sýslu; hafði hann verið umboðsmaður Jóns lögmanns, þá er

hann hélt Stapaumboð og sýslii 1613—1615). í^etta ár, 1618,

dæmdu Commissarii Jón lögmann frá lögmanns- og sýslu-

embættum fyrir barneign framhjá; lét Jón stúlkuna eigi lysa

sig föður, en kom henni til síra Guðmundai Einarssonar á

Staðastað og réði honum að aíleysa hana; missti síra Guð-

mundur þar fyrir prestskap, en fékk hann þó aptur seinna. Af

dómi Commissaríanna yfir Jóni lögmanni Sigurðssyni sést, að

hann fyr hafi tekið framhjá og fengið þar fyrir kvittun hjá

Herluff Daae höfuðsmanni. Skagafjarðarsýslu missti Jón Sig-

urðsson vegna þessarar barneignar, en hélt þó klaustrinu. 1619

bauð konungur, að skyldi takasýsluafJóniásamtlögmannsembætti.

Af því Jón var ágætur maður og vel að sér, þótti hinum ept-

irkomandi höfuðsmanni Holgeir Kosenkrantz hann verða hart

úti, svo 1622 bauð konungur eptir suplicatíu Jóns og meðmæl-

um höfuðsmannsins, að veita Jóni Húnavatnsþing, sjá þar um

hann meira. 1627 var Jón Sigurðsson ásamt síra I^orláki

biskupsefni í virkinu á Bessastöðum með Holgeir Kosenkrantz,

þá er ræningjaskipið kom í Seihma, en hinir bjuggust til varnar.

1628, þá er Gíslí Hákonarson tók Skagafjarðarsýslu eptir

höfuðsmannsins skipun af Halldóri lögmanni Ólafssyni fyrir

skuklir, vcitti hann hana Joni Sigurðssyni, sem það árið

hafði báðar sj'slurnar, en 1629 fekk Halldór sýsluna aptur.

Björn á Skarðsá skrifar, að Jón hafi haft sýslur frá ung-

dúmi, en eigi veit eg fleiri að tclja.

í*að sést af fyrrituðu, að Jón hcfir stundum haft lögsagn-

ara hér í sýslu, eins og aðrir sýslumenn um þessar mundir

höfðu, voru það optast lögréttumenu og einasta við ýms mál

settir dómarar, svo sem voru:

1. Islcifur forbergsson, hann lét og dóm ganga í umboði

Jóns Björnssonar 1594 og optar.

2. Sigurður Markússon var og stundum lögsagnari Jóns lög-

manns Sigurðssonar, til að mynda 1610, 1618 og optar.
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jMargir lögiottunioim uörir voru |iá og í siöku Uileliuin liaí'öir

fyrir heraðsdúmara bæði í þcssari og öðrum sýslum.

Mál mauna var, að Stcindór Gíslason Iieföi cigi vcrið lítil

orsök til, að 'Jón Sigurðsson missti bæði lögmannscmbættið og

svsluna, því Stcindór var þá í uppgangi og vel þokkaður af tignura

inönnum utanlands, en mikillóvinur Jóns lögmanns Sigurðssonar*.

Halldór löí^maður Ólafssou.

Fadiy: Olufur á Möðruvöllum 1605 (sjá ura hann Þingeyjar-

þiug); Olafur var sonur Jóns 1 Búðardal, er kallaður

var licbbi og var 1549 fylgdar- og njósnarraaður Daða

sýslumanns í Siióksdal, en því hafði Daði útvalið Jón

fyrir njósnarmann, að Jóu þótti áræðisgóður og brögð-

óttur (sjá um hann Árb. 3. þ. 134. Cap., síðu 47).

Kona Jóns Kcbba var Margrét, dóttir Eiríks í Ásgarði

Guðmundssonar (sjá Dalasýslu). Faðir Jóns Kebba var

Sigurður í Búðardal; hann átti Stcinunni, dóttur Sturlu

sýslumanns Pórðarsonar (sjá Snæfcllssýslu). Faðir Sig-

urðar var Oddur a Hvoli í Saurbæ, hanu dó 1506, (sjá

Dalasýslu). Faðir Odds var Sigurður á Hvoli (sjá

sömu sýslu) Geirmundarson, er átti Guðrúnu dóttur

Ólafs eldra Tóna Þorleifssonar Svartssouar. (Ólafur

yugri Tóni á líauðamel var bróðir Sigurðar á Hvoli,

cn son Geirmundar og Guðrúnar).

Jlóölr Halldórs var lögmanns ogkona Olafs klausturhaldara var

pórunn, dóttir Benidikts sýslumauns ríka á Möðruvöll-

um (sjá Yaðlaþing).

Kuua Halldórs: Halldóra dóttir Jóns sýslumanus Björnssonar

Jóussonar biskups Arasonar (sjá Húnavatusþing). Hall-

dúra dú IGOl í Skálliolti.

Börn: A. Benidikt syslumaður, sjá hér síðar.

B. Margrét giptist 30. ágúst 1640 í Skriðu í Hörgár-

dal Brynjólli biskupi, hún var fædd 1015 og dó

1670. K^rra börn:

1) Guðbraudur biskup muu og hafa átt mikinn þátt í því,

að Jóu missti lögmaunsembættið.

25*
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1. Halldur dó í Englandi 1666, barnlaus.

2. líagnlieiður átti launson f>órð með síra Daða,

dó litlu síðar og sonur hennar 11 vetra.

C. Hallgrímur átti Ólöfu dóttur Jóns lögmanns Sig-

urðssonar, Ólöf var áður tvígipt (sjá Húnavatns-

þing).

D. Jón ráðsraaður í Skálholti 1640, drukknaði 1645,

átti fyr Málmfríði Hallgríinsdóttur, barnlaus, svo

1644 Ingibjörgu Jónsdóttur sýslumanns, þeirra son

Jón dó 1466, (Ingibjörg giptist síðan Þorleifi lög-

manni Kortssyni, sjá Isafjarðarsýslu).

E. Helga, hún giptist 1646 síra Páli í Selárdal Björns-

syni; börn þeirra voru:

1. Halldór eldri dó ógiptur, barnlaus.

2. Halldór yngri í Selárdal 1706, dó 1733, átti

Ingibjörgu, dóttur Magnúsar sýslumanns á Eyri

í Seyðisfirði (sjá ísaQarðarsýslu); þeirra son

Björn á Sveinseyri átti Ölöfu Jónsdóttur, barn-

laus.

3. Helga átti 1671 síra Sigurð í Holti í Önundar-

firði, son síra Jóns í Vatnsfirði Arasonar sýslu-

manns í Ögri; þeirra börn:

. a. Síra Sigurður í Holti^

|5. Guðbrandur-.

y. Kagnheiður^.

4. J>óra átti Árna í Bíldudal (sja Barðastrandar-

sýslu).

5. Ingibjörg átii Jón son Magnúsar sýslumanns á

Eyri í Seyðisfirði (sjá ísafjarðarsýslu).

1) Sira Sigurður var þrígiptur, fyrsta koua hans var Ásta

Pálsdúttir á Núpi í Dýrafirði Torfasonar. Önnur kona hans

Elín Markúsdóttir sýslumanns Bergssouar, og hin þriðja Katrín,

systir síra Vernharðar í Otrardal Guðmundssonar.

2) Guðbrandur bjó á Geithörarum og átti Astríði dóttur síra

Jóns Tómassonar á Söndum í Dýrafirði.

3) Ragnheiður átti síra Teit Pálsson á Eyri.
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F. Giiðrún átti Vigfús í Lögmannshlíð Jónsson, |)OÍrra

son Jón sýslumaður, sjá I^ingcyjarþing.

G. Sigríður átti 1G51 síra Torfa í Gaulverjabæ, húu

(ló 1704 um áttrælt; þeirra börn:

1. Síra Halldór í Gaulverjabæ átti Þuríði dóttur

Sæmundar Eggertssonar Sæmundssonar sýslu-

manns, Árnasonar sýslumanns, þau voru barnlaus.

2. Síra Jón á Breiðabólstað í Fljótshlíð, hann átti

Sigríði dóttur Björns sýshimanns á Espihóli

Pálssonar Guðbrandssonar biskups (sjá Vaðla-

þing). feirra börn:

a. Ólafur í Ölvaldsholti^

(5. Rannveig^ barnlaus.

y. Björn^ undir Niipi í Dýrafirði, faðir Magn-

úsar, er átti Jósabetu.

3. Sveinn klausturhaldari 1715 á Munkaþverá, átti

1688 Margréti, systur Benidikts Bechs. feirra

börn:

a. Páll djákni^

^. Eggert lögréttumaður'>.5

1) Ólafur átti Solveigu Magnúsdóttur úr Vestmannaeyjum.

2) Kannveig átti síra Filippus Gunnarsson í Kálfholti.

3) Björn átti Guðrúnu Magnúsdóttur, Níelssonar Jónssonar

Dýrafjarðarsmiðs Jónssonar; sonur Björns og Guðrúnar var

Magnús, hans fyrri kona Guðný Ólafsdóttir, þeirra son

Magnús á Núpi, er átti Jósabetu.

Meðal annara barna Björns og Guðrúnar var

Sigríður, móðir

Kristjáns Guðmundssonar í Vigri, er var nafnkenndiir merk-

isbóndi.

Enn var son sira Jóns og Sigríðar:

8. Jón á Mikjunesi í Holtum, hans kona: Sólrún.

4) Páll djákni í Gufunesi var seinni maður Oddnýar Ketils-

dóttur, systur Magnúsar sýslumanns Ketilssonar; þau barnlaus.

5) Eggert lögréttumaður átti póru laundóttur Guðmundar

Lýðssonar prests Magnússonar.
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7- Valgerður'.

?>. þóra-.

Pessara afkomendur fjölmennir

4. Ragnlieiður Torfadóttir átti Jón sýslumann í

Einarsnesi (sjá JMvrasýslu).

5. f^órunn Torfadóttir álti síra Höjína Amunda-

son, þeirra börn:

a. Síra Páll^.

,i Benidiiít^

7- Einar^.

6. póra Torfadóttir giptist IGSO síra Einari Ein-

arssyni, þeirra börn:

a. Margrét^, þrígipt, sjá síðar.

(5. Málmfríður giptist 1709 Sigurði eldra Sig-

urðssyni svshimanni í Árnesþingi, sjá þá

sýslu.

7. Ingibjörg átti Sigurð yngra, sýslumann í

Mýrasýslu (sjá þá syslu).

?i. Brynjólfur dú 1707: lians d(5ttir Puríður.

7. Eannveig áó 1(388, fyrri kona Vigfúsar Haun-

essonar sýslumanns í Árncsþingi (sjá þá sýslu).

8. Katrín átti síra Árna Porleifsson, barnlaus.

9. í^orsteinn.

H. Valgerður átti 1G44 Guðmund lögréttumann á

Keldum austur, son Torfa Eirikssonar Björnssonar

1) Valgerður átti síra Eirík Brynjólfsson í Miðdal.

2) f>óra átti síra Hannes Björnsson á Kvennabrekku.

3) Það mun vera réttara, að síra Páll á Valþjófstað hafi verið

sonur síra Högna Guðmundssonar, og á því hér að falla burt.

4) Benidikt átti Guðnýu í^orsleinsdóltur prests í Holti; þau

bjuggu í Skógum undir Eyjafjöllum.

5) Einar, kallaður Einar sterki, lögrettumaður, í Skógum, átti

I>órunni Pórðardóttur frá Kirkjubæjarklaustri porleifssonar.

6) Margret dóttir síra Einars í Görðum á Álftanesi og f>óru

átti fyrst Benidikt sýslumann Beeb, sjn um liann her síðar.
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Porleifssonar lögmanns Pálssonar. Guðmundur dó

1()G9, en Valgcrður 1702, 83 ára. Þeirra börn:

1. Torfi átti Kristínu dóttur Jóns Vigfússonar eldra

frá Stórólfslivoli sýslumanns (sjá Árnesþino).

2, Þórunn átti síra Pál á Kolfreyjustað Ámunda-

son; þeirra börn:

a. Síra Guðnnmdur'.

þ. Síra Ámuudi^.

Y. Torfi^

h. Björn.

3, Jón drukknaöi 1G81, átti Helgu Gísladóttur

Bjarnasonar, barnlaus.

4. Guðlaug átti Odd digra, klausturhaldara á

Reynistað (sjá her síðar). peirra börn:

a. Ingibjörg.

^. Guðrún.

7. Þúrunn.

Um uppvöxt og meuningu Halldórs finn eg eigi getið, og

ekkert markvert fyrri en hann giptist IGOG Hallddru Jónsdótt-

ur; voru honum þá talin í föstu 2 hndr. hundraða, þar í

Vindheimar, Laugaland, hitt smájarðir og 1 hndr hundraða í

lausafé; en Halldóru var talin til giptingar hálf Grund LXXX
hndr ;lofaði og Jón faðir hennar að selja þeim Halldóri hinnhelm-

ing Grundar. Eg held að þau fyrst hafi búið í Eyjafirði, en

eigi er þess getið, að hann hafi haft þar völd.

1619 fékk Halldór Hegranesþing og lögmannsdæmið, þegar

Jón Sigurð.sson missti hvorttveggja algjörlega, en lögmanns-

eið sór Halldór eigi fyrri en 1620. 1619, 9. dag ágústmánaðar,

nefnir Halldór í dóm nærri Grafargili í Skagafirði 6 menn, ís-

leif Porbergsson, Jakob Hannesson, Björn Jónsson, Ara Guð-

mundsson, lögréttumenn, Björn JMagnússon og Björn Hallsteins-

son um landeign milli Seilu og Grafargils, hvar um ágreindi

1) Síra Guðmundur á Kolfreyjustað átti fórunni Pálsdúttur.

2) Síra Amundi dó barnlaus.

3) Torfi átti Ólöfu EiuarsdóUur prests Bjarnasonar.
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Magnús bóiida Björnsson og Þorboig bómla Hrólfsson; gokk

málið á Magnús. on Þorborgnr lilaiit hinn umliráttaða lamis-

part undir Grafargil. Iii21 Irt Hálldór ganga lögraannsdóm

um siglingakostnað þeirra 4, sem utan fóru IGIO: Jón Magn-

ússon oldri, sýslumaður í Haga, kvað sig hafa kostað utanforð-

in 400 rd ; var hver skattbóndi d^eindar skyldiir að groiða í

í þann toll 5 álnir sýslumönnum á vorþingum, en þeir 2 '/2

alin, sem eigi væru í skiptilíund: þotta skyldi gjaldast á Norð-

urlandi og Vesturlandi, og Jón ohlri sýslumaður móttaka fyrir

vestan.

Björn á Skarðsá heldur, að Halldór hafi eigi tekið Hogra-

nesþing fyrri en 1622, en það mun vilt, sem sést af umgetn-

um 6 manna héraðsdómi 1619. 1622 kom konungs staðfest-

ing upp á lögmannsdæmi Halldórs. Hann holt sýslunni til

1628, þá er Gísli lögmaður Hákonarson tók hana af honum

vegna skulda eptir skipun höfuðsmannsins, hvers umboðsraaður

Gísli þá var, og voitti hana Júni Sigurðssyni á líeynistað; þó

veitti þá Gísli lögmaður kiuiu Halldórs lögmanns Möðruvalla-

klaustur þeim hjónum til skaðabóta; flutti Halldór sig þá að

Möðruvöllum.

Vorið 1629 reið Halldór lögmaður með konu sinni snemma

suður í Skálholt og biðu þar höfuðsmannsins til þess að hann

kom út; og er spurðist koma hans, riðu þau til Bessastaða, og

Oddur biskup með þeim; hittu þar höfuðsmann Holgeir líosen-

krantz, som kom út í Soilunni á horskipi, báru fram afsakanir

sínar og erindi, og moð tillögum Odds biskups fékk Halldór

aptur léni sitt og virðinsar, þá or hann liafði lokið skuldirnar.

Sjeinna varð onn tregða á sýslugjaldi Halldúrs lögmanns,

og bann sjálfur orðinn heilsutæpur, var þ\i á ný tekin af hon-

um Skagafjarðarsýsla 1636 og veitt Benidikt syni hans. Hall-

dór lögmaður gjörðist þrotinn að heilsu 1637 með blóðupp-

gangi, svo að hann um hríð hafði litla næringu og enga fóta-

ferð, hresstist þó nokkuð aptur, og reiö 1638 til alþingis með

veikum burðum: optir dauða Gísla biskups. or á kviktijám var

fluttur í Skálholt, var Halldór íluttur á sömu kviktrjám dauð-

sjúkur í Skálholl, dó þar, og var 9. júlí grafinn í miðri Skál-

holtskirkju. Pað var 2U. alþing. or hann Jiá seinast sat: haíði



383

liann vorið löíímaður 10 ár oíí fongið gott orð í lögsögn sinni;

sýslu liaföi liann í Skagatirði 15 ár.

Hans mörgu dóma hirði eg eigi um að ritfæra, þar víst er

um hans erabætíisár; einn (iómur hans að Hofi 1625 var um

skattgjahl, að sá skyldi fjáreið vinna, er eigi vildi gjahla, ann-

ars sekjast fyrir slíatthahl að lögum að auk. Annar dómur

hans var l(i28 að Viðvík um tíundir af konungs- og kirkna-

jöröum.

Ekki var Halldór lögmaður mikill auðmaður, en átti opt

þröngt með peninga, þó hann ætti jarðagóz til hlítar, Beni-

iiikt Pálsson, sem fékk klaustrið eptir Halldór, klagaði lengi

um álag á Möðruvanakirkju, en loks komst sætt á það mál á

alþingi 1647.

Halldór lögmaður tjáist að hafa verið maður ráðvandur og

^uðhræddur, en óstilltur við öl.

Sigurðnr Markús.son.

Fadir: Markús sýsliimaður Ólafsson í Héraðsdal, sjá her að

framan.

M()ðir: Eagnheiður, dóttir síia Björns á Melstað, sonar Jóns

biskups Arasonar.

Koaa: Guðbjörg dóttir Torfa sýshiraanns á Kirkjubóli í Langa-

dal.

Börii: Þóra átli Jón son Jóns lögmanns á Eeynistað Sigurðs-

sonar (sjá Húnavatnsþing).

Sigurður gjörðist uraboðsraaður Halldórs lögraanns í Hegra-

nesþingi; að vísu var liann það 1630 og þar eptir, hann dó

áttræður 1653.

Beniílikt Halldórsson.

Faðir: Halldór lögraaður Öhxfsson, nýnefndur.

Móðir: Halhlóra eldri, dóttir Jóns sýslumanns Björnssonar.

Koiia : Jnrunn dóttir Hinriks syslumanns Gíslasonar á Innra-

Hólmi á Akranesi (sjá Kjósarsýslu), hún dó 1693.

Da'fvr: Á. Ingibjörg, miðhúsfrú Gísla biskups á Hólum; þau

giptust 1664, aðrir 16(")5, voru biskupi talin 4 hndr.
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hundraða í föstu og lausu, en henni 2 hndr. hundr-

aða; hún dó 1673, barnlaus.

B. Guðrún giptist 1661 síra Skúla á Grenjaðarstað

Porlákssyni, barnlaus.

C. fJórunn átti 1661 Guðbrand sýslumann f>orláksson,

sjá Húnavatnsþing.

D. Eagnheiður ógipt, barnlaus.

Benidikt er borinn 1607; ura ungdóm hans og menningu

finn eg ekkert ritað; hann bjó á Grund 1633 og var þá giptur;

þar eptir 1636 fékk hann veitingu fyrír Hegranesþingi: flutti

hann sig þar eptir að Seilu í Skagafirði, en 1641 er hann

fluttur að Sjávarborg; þetta er að ráða af brjefura hans til

Eggerts Björnssonar, hvers iarðaumboð hann hafði þar nyrðra

(eitt er dagsett 20. apríl 1633 á Grund, annað 18. marz

1641 á Sjávarborg, þriðja á Grund í Eyjafirði 19. apríl 1641,

virðist hann þá að hafa verið þar á ferð, eða hann hefir haft

þar annað bú). í*ar eptir flutti hann sig að Reynistað, því

hann tók þai"! klaustur í umboði Sigurðar lögmanns í Einars-

nesi, og verið getur, að hann eigi hafi flutt að Scilu fyrri en hann

hafði slepptsýslunni. Nokkrir skrifa, að hann hafi búið á Víðimýri.

Oþarft virðist að rita hér dóma hans, því víst er um vald-

stjórnarár hans í Skagafjarðarsýslu, þó skal eg nefna þessa

dóma hans, sem markverðasta: 1648 á Syðri-Ökrum um töku

fóðrapenings, dærat, að kotungar raegi eigi taka fúðrapening,

en ef taka án landsdrottins leyfis, og gjöra þar fyrir öfær kú-

giklin, taki landsdrottinn fóðrapeninginn til sín, nema eigandi

vilji borga skaðabætur. Kotungar mega eigi kúgjldin burtselja,

ef það gjöra, taki eigandi þau sem vitafé Kotungar mega

eigi skuldir borga fyrri en landskuld er goldin landsdrottni.

1649 um ákæru Mælifellspíests til sjöttungsreka í Víkurlöndum

á Skaga; dæmdu dóraendur Vestari-Víkur tilheyra Glaunibæ,

en Asbúðir Mælifelli. 1652 á Syðri-Ökrum var dæmt um
hrossabeit; að reka skykli hross á afréttir eða Qöll úr búfjár-

högum eigi seinna en hálfura mánuði eptir fardaga; þeir, sem

eigi hafa afréttir, kaupi beitina af þeim, er þær hafa; en nauð-

synjahross á bæ varðveiti þeir, svo engum gjöri skaða; þessi

dómur var af Magnúsi lögmanni Björnssyni samþykktur. 1(;59
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kom til alþingis dómur Benidikts um nauðguti Katrínar And-

resdóttur af Guðmundi Einarssyni, en 1660 um vinnufúlk, som

alizt hefði upp á sveit, að vinna í þeirri sveit. 1666, ura eiðstöku.

1637, 27. aþríl, lét liann dóm ganga á Ökrum um ómagafram-

færi. 1638 var liann meðdómsmaður á alþingi.

Benidikt sýslumaður sleppti Skagafjarðarsýslu og Keyni-

staðarklaustri, er hann, sem fyr sagt, hafði haft í umboði Sig-

urðar lögmanns, 1677, og hafði þar eptir eigi utan umboðs-

jarðir, var þó í virðingum sem áður. Hann gjörðist hrum-

ur af elli og karlægur hin tvö seinustu ár, er hann lifði; hann

dó 1688, áttatíu og eins árs að aldri, og var sýslumaður í

Skagafirði 44 ár; var hann haldinn mætur maður í mörgu.

í^orlákur Markússon ritar í annál sínum, að Sigurður lög-

raaður Jónsson (h'klega í Einarsnesi) hafi fengið Reynistaðar-

klaustur 1665 og haldið það í 13 ár; sé það rétt, hefir hann

tekið það eptir Arna lögmann og haldið því til dauða síns,

1677. Benidiivt Björnsson lögréttumaður í Bólstaðarhlíð nefnist

1645 klausturhaldari Keynistaðarklausturs, en hann verður að

hafa haldið það í umboði Árna lögmanns, því Þorlákur Mark-

ússon segir i annál sínum, að Arni lögmaður Oddsson hafi

fengið Keynistaðarklaustur 1634 og haldið það í 31 ár.

Oddur Jóussou.

Faðir: Síra Jón í Vatnsfirði Arason sj'slumanns (sjá Barða-

strandarsýslu).

Móflir: Hólmfríður Sigurðardóttir Oddsonar biskups Einars-

sonar.

Koua : Guðhiug dóttir Guðmundar á Keldum Torfasonar Ei-

rikssonar, Björnssonar*. í*au Oddur giptust 1671:

hún dó 1703.

Börn: A. Ingibjörg átti síra Þorstein Ketilsson, dó 1746,

barnlaus.

B. Guðrún (fædd 1677, dó 1733) átti 1710 síra Magn-

ús Markússon; þeirra son:

1. Gísli biskup á Húiura (fæddur 1712. dó 1779)

1) Faðir Björns Þorleifur lögmaður Páissou.
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átti Ingibjörgu Sigurðarilóttur frá Geitisskarði

(sjá Húnavatnssýslu), þeirra börn:

a. Síra Oddur*.

Ij.
Magnús sýslumaður, sjá Húnavatnssyslu.

y. Kristín^.

2. Oddur landþingisskrifari, sjá hér síðar.

3. Guðlaug átti síra Erlend á Hrafnagili Jónsson;

þeirra börn:

Magnús prófastur á Hrafnagili átti Ingi-

björgu^.

C. í*órunn (fædd 1675, dó 1755) átti síra Arnbjörn

Jónsson, barnlaus.

1674 fór OJdur norður með Gísla biskupi og gjörðist

ráðsraaður á Hólum; útvegaði biskup honum Eeynistaðarklaust-

ur 1677, þangað íluttist Oddur og lifði þar að munuðum sín-

ura, til þess hann sleppti því 1699 (Þorlákur segir, að hann hafi

verið klausturhaldari 21 ár). Oddur dó í Gröf hjá Kagnheiði

systur sinni 1711. Á miðjum aldri varð hann svo þungur og

feitiir, að hestar báru hann eigi; kallaðist hann Oddnr dicjri.

Eigi hafði hann sýsluvöld.

|>orsteiim J>orleifsson.

Faðir: f^orleifur sýshiraaður á Hlíðarenda, son Magnúsar

sj'Slumanns á Ögri, Jónssonar á Svalbarði, sjá Skapt-

árþing.

Móðir: Sesselja dóttir Björns á Laxamýri Magnússonar. Sess-

elja dó á Hlíðarenda 1687, þá 83 ára, hún var seinni

kona porleifs, sjá Skaptárþing.

Kona: Elín, dótiir Þorláks biskups Skúlasonar; henni giptist

hann 8. september 1661. Elín dó á Víðivöllum hjá

Þrúði dóttur sinni 1726, þá 88 ára.

1) Síra Oddur á Miklabæ átti Guðrúnu dóttur síra Jóns í

Goödöhira Sveinssonar.

2) Kristín átti Magister Hálfdán Einarsson.

3) Ingibjörg var dóttir Sveins lögraanns Sölvasonar.



387

Börn: A. Þiúður giptist Biini biskupi í'oiicifssyni á Víði-

völlum 1689, barnlaus.

B. Gróa dó ung.

'|>rúður bjó lengi á Víðivöllum og Hutti þaðan að

Hlíðareiida í elli sinni í slæmum rigningum og

dó þar 1738, 72 ára.

í^orsteinn mannaðist vel, lærði hjer í landi, fór svo utan

til lærdómsfiama. Hann var í Haag, Kotterdam, Hamboig og

Kaupmannahöfn við lærdómsmenntir, kom út vellærður og

gjörðist umboðsmaður mágs síns, Gísla sýslumanns í Múlaþingi

og klausturhaldara nálægt 1658, en fékk veitingu fyrir allri

Múlasýslu, þá er Gísli sýslumaður tók Rangárþing 1659, hann

fékk og Skriðuklaustur og giptist 1661; hélt |>orsteinn téðum

lénum um hríð.

Eggert er maður nefndur, son Jóns eldra Dalasýslumanns,

Magnússonar sýslumanns í Ögri, sjá Dalasj'slu. Eggert bjó á

Ökrum í Skagafirði og var lögréttumaður. Kona hans Stein-

unn, dóttir I>orval(lar á Beykjum Jónssonar. Steinunn dó á

Ökrum 1669. Börn þeirra voru: 1. Eagnheiður, bjó ógipt á

eign sinni Reykjum í Tungusveit og dó þar barnlaus 1695.

2. Þórður, barnlaus, og 3. Jón er fæddist 1643. Eggert drukkn-

aði í Héraðsvötnunum 1656, 27. ágúst, 53 ára; var þá Jón son

hans í för með honum 13 ára, og komst af nauðulega. Jón

ölst þar eptir upp og gjörðist mannvænlegur maður, þótt eigi

gengi hann í skóla til lærdóms, en utan fór hann til frama,

var hann skarpvitur, örðígur og minnugur. Svo bar til eptir

dauða Benidikts klausturhaldara á MöðruvöIIum 1669, að hann

réðst til ekkju hans, Sigríðar Magnúsdóttur, er kölluð var hin

stórráða (sjá Húnaþing), giptist henni og fékk veitingu fyrir

Möðruvallaklaustri hjá lénsherrans fullmektugura, Tómasi Niku-

lássyni 25. febrúar 1665, hafði orðið að gefa í fyrstu 500 —
aðrir 300 — spesíudali; bjuggu þau Jón og Sigríður um hríð

á IMöðruvalIaklaustri. Son þoirra var Eggert á Ökrum, sem

átti Ragnhildi, dóttur síra Eiríks í Höfða Hallssonar, þeirra

börn

:

1. Jón á Ökrum lögréttumaður átti Ingibjörgu Skaptadóttur.

Peirra dóttir Guðrún átti Pál Sveinsson smið á Steins-
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stöðuiu í Tungusveit. Peirra hörii : Sveinn kírurgus og

mörg íleiri, sjá hér síðar.

2. Eiríkur lögrc'tlumuður á Yíðivölluui í í^lwigaliröi álti f'vr

Kagnlieiði I'orbergsdúttur, þeirra burii:

a. Síra Eggert í Glaumbæ.

,1 Ragnhildur'.

3. líagnhildur átti Svein Bjarnason frá Holtastööum.

Jón yngsti sonur Porláks biskups og bróðir Gísla bisk-

ups hafði numið her í landi skólalærdóm, gjörðist síðau þén-

ari höfuðsmannsins Henriks Bjelkes og hafði verið það í 6 ár.

I\'gar hér er komið sögunni, veitti Bjelke Jóni Möðruvalla-

klaustur með bréfi dagsettu 11. marts 1666, ætlaði það ár að

koma út, en kauplarið, er hann ætlaði að ferðast á til íshmds,

varafSkotum hertekið; komst þó Jón út 1GG7, og heirati Möðru-

vallaklaustur af Jóni Eggertssyni, sem var tregur aö standa

upp fyrir honum; en Gísli biskup, bróðir Jóns Thorlaiiusar, tók

sér orsök af klögun klausturprestsins síra f*orgríms Olafssonar

(sem tvo sunnudaga samfleytt hafði ekki fengið lykilinn að

kirkjuuni ne haua opnaða, ekki heldur messuvín til sacrament-

isútdeilingar nokkrum mönnum, er hann hafði skriptað, svo

1) Maður lúignhildar var Björn á Silírastöðum Guðmunds-

son. Síðan átti Eiríkur Arnfríði Guömundsdóttur af Flata-

tungu-ætt, hún var systir Björns á Silfrastöðum, þeirra börn:

7. Hinrik á Keykjum í Tungusveit, hann átti þá jörð, kona

hans var Kagnhildur systir Ara læknis á Flagumýri, þeirra

börn

:

a. Eggert, giptist, eu börn hans komust eigi upp.

b. Ragnhildur átti -fyr Ólaf í'orbjörnsson á Lundum í

Borgaríirði og með houum böru. Seinni maður henu-

ar var Árni Jónsson, brdðir síra Búa á Prestbakka,

þau barnlaus ; miUum manna átti hún son.

ð. Baudalín hét laundóttir Eiríks með Guðlaugu Porbergs-

dóttur frá írafelli, hennar maður var Eyjólfur Jónsson,

var hann launson fyrnefndrar Arnfríðar, seinni konu

Eiríks.
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þeir hlutu sakramenlislausir burt að íáraj til að ásaka Jón

klausturhaldara Eggertsson auk pess kala, sem orsakaðist af

viðskiptum þeirra Jóns Eggertssonar og Jóns Thorlaciusar.

Hér að auk-i haföi Jón Eggertsson í kirkjugarði a Möðruvöll-

um slegið prestinu á hclgum degi, hártogað og illa útleikið,

og vikli presturinn sökum þessa ekki meðtaka hann til heim-

uglegrar aflausnar, þar fyrir stefndi Jón Eggertsson presti fyrir

prófast Porstein Illugason, en hann vísaði frá sér til biskups

Gisla, sem á prestastefnu dæmdi Jón skyldugan að standa

opinberar skriptir og á konungs náð eða ónáð. Frá dúmin-

um appelleraði Jón og fór utan til Kaupmannahafnar 1G68,

klagaði þar biskupinn og meðdómsmenn hans fyrir konungi og

höfuðsmanni, að þeir 1. hefðu dregið sig ranglega frá sínu

varnarþingi, 2. ekki gefið sér 14 daga stefnufrest, 3. forskotiö

gögnum sínum, vituum og bevísingum, 4. látið óærlega menn

bera vitnisburð á móti sér. Jón Eggertsson fékk ytra góða á-

heyrn máls síns og mikið af festupeningum sínum og var fó-

geta Jóhanni Péturssyni Klein boöið að sætta Jón og biskup.

Jón kom út 1669, og gekk í þessari misklíð enn um hríð, þótt-

ist Jón hafa fengið mikinn sigur. Fyrir tilstilli Kleins, með 24

beztu mauna ráði, gjörðist á alþingi sætt millum Jóns og bisk-

ups Gísla, útnefndi Jens Roðsteen menuina til gjörðar, en fyrir

sættinni voru mest til meðalgöngu Brynj(51fur biskup, lögmenn-

irnir báðir Sigurður og Þorleifur og helztu sýslumenn; fanust

mörgum til, hvað viturlega og djarfiega Jón Eggertsson svaraði

fyrir sig og þó skikkanlega; gekk sættin saman án útláta á

báðar síður.

Jón Þorláksson kom inn sem áður var sagt 1667; mátti

Jón Eggertsson víkja frá klaustiinu, þá Jón Porláksson tók það;

gjörði Jón Eggertsson Jóni I^orlákssyni sem örðugast, allt hvað

hann gat, þótt sátt að kalla væri ákomin við biskup ; var Jón

porláksson enginn skörungur í skapi, eða máladeilumaöur; kom
því Gísli biskup málum Jdns svo, að hann hefði lénaskipti við

£>orstcin sýslumann í^orleifsson moð samþykki fógeta, og fúru

skiptin fram 1670, því Jóni |>orlákssyni þótti þar eigi viðvært

fyrir árcitingum og göldrum Jóns Eggertssonar, fór hann því

austur í Múlasýslu og var þar sýslumaður meðan hann lifði.
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í^orsteinn llutti iim liaustið að noröaii, en or liann vai- kominn

ytir brúna á Jökulsá moð lest sína, gjörði með kvolilinu voður

mikiö með snjúkomu og braut brúna, var það kallaður brúar-

bylur og eignað fjölkynngi og völdum Jóns og Sigríðar.

Jjorsteinn settist þar optir að á Möðruvöllum, og var þar

um hríð ; af Múlasýslu áskildi liann sjer 4 norðustu þingstaði

syslunnar: Skoggjastaða, Ásbrandsstaða, Brúar og As fyrir 20

rd. árlogt afgjald.

1G77, þá or Benedikt syslumaöur Halldúrsson sloppti Hogra-

nesþingi fékk Poisteinu veiting þess,

1Ö79 fór Jón Eggertsson onn nú utan og með honum

Guðmundur sonur síra Sveins á Barði, er hafði verið heyrari á

Hólum, en þá var í ósátt við biskup og slóst því 1 lið með Jóni.

1680 kom Jón út, og hafði fengið veiting fyrir Möðru-

vallaklaustri, 'skyldi hann gjalda eptir þaö árlega 148 rd. sp.

I^essa veiting sína auglýsti hann án dvalar og gekk svo ríkt

eptir, að hann fór með fjölmonni og rak Þorstein Porleifsson

burt af klaustrinu, og let bora allan varnað út fyrir túngarð

á Möðruvöllum á holkn og hæöir, ^vo Þorsteinn lét færa gó/

sitt svo íljótt som hann gat því viðkoraið, um og eptir mitt

sumar að Víðivöllum til húsfrúr Kristínar Gísladdttur ; bjo Þor-

steinn þar meðan hann lifði.

Jón Eggertsson hafði ófrægt utanlands marga landshöfð-

ingja, en mest Gísla biskup og tínt til ýmislegt, þá stefndi

hann og Maonúsi lögmanni fram fyrir kouung; en Þorsteinn

sýslumaður porleifsson stefndi Jóni fyrir róg og lýgi ; Júu sinnti

því eigi og sigidi um haustiö. l'm það leyti tók Gísli bi^kup,

Porsteinn sýslumaður og Jón sýslumaður Porláksson ásamt

tieirum vitnisburði sína.

1081 á alþingi buðust þeir l^orstoinn og Jón l-'urtákssou

sýslumenn til varnar móti róg og lýgi Jóns Eggortssonar og

lögðu fram varnir og skjöl áhrærandi mál þoiira.

1682 samdi Jón Eggertsson úfrægöarklögun í 21.pósti yhr

Gísla biskupi, í^orleifi Kortssyni, er verið hafði lögmaður, Sig-

urði Björussyni og Magnúsi Joussyni, er þá voru iögmenn,

samt öðrum tloirum og har hana fyrir konuug og ríkisráö hans.

Jón kom og sjálfur út téð sumar með utaustefnur til Þorloifs
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Kortssonar, or fyr haí'öi vcriö lögmaðiir og dæmt í iiiálum lians,

Magnúsar og Sigurðar lögmanna og Daða sýslumanns; fór iJaði

og Hannos son Þorleifs Kortssonar í þoim málum utan, og

týndust við Noreg Boöið var, að niður skyldu falla utanstefn-

ur Jóns Eggertssonar, en fógeti Heiðemann með 24 lielztu

mönnum skyldi prófa þann dóm, er Jón ákærði ; var þá

U)83 sent eptir Júni undir þing, að lilýða þessu boði,

því Jón var þá hér á laudi; eigi vildi hann til þings koma,

og var málið dæmt sem fyr, og Jóni sektir, að eigi hlýddi

stefnu konungsins. Brá þá Jón tii utanferðar moð Hollond-

ingum, en Magnús stjúpsonur hans með Frökkum.

1G84 lét Hoiðemann stefna Jóni Eggertssyni fyrir utanför

sína meö Hollendingum og skuldir eptir klaustrið ; var hann

dæmdur til búslóðarmissis fyrir utanförina, hafa fyrirgjört

klaustrinu vegna skulda, og þar að auki til lagaákæru fyrir

önnur sín afbrot Magnús lögmaður Jónsson hafði áður ósk-

að af sýslumönnum norðanlands svars upp á ákærupósta Jóns,

og gáfu þeir það á þossu þingi; gjörðu og almenna játningu

um ófriðsama kynningu og skaðlega fyrirtokt Jóns, moð þeirri

ósk, að guð og konungurinn vildu hana alvarlaga niðurþrykkja,

svo Jón megnaði ekki að fiamkoma sínum illa ásetning og

sviksamloga forráða landið undan konungsins vernd.

pegar þetta kom fram til Kaupraannahafnar, var Jón tek-

inn i hald og sat í járnum um Jiríð ; litaði hann hér til lands,

að það væri fyrir skuldir, en siapp lir fangelsi 1687, og komst

til Svíaríkis. pað sama ár voru eignir hans gjörðar upptækar

til konungs.

Klaustrið fékk eptir hann 1G84 í^órarinn Vigfússon, sem

hélt það til 16l>5, þá er þ.i.ð var veitt Scheving, sjá Vaðlaþing.

Jón Eggertsson var mjög vel gáfiiður og vanur umgengni

útlendra, kom hann sér svo vel í Svíaríki, að hann fékk borg-

meistaratitil í Málmey 1089, en dó um voturinn áður, en hann

tók við þvi embætti, og var upp á konungsins kostuað send

likldsta hans til íslands 1690.

í^egar þau Jón Eggertsson og Sigríður misstu Möðruvalla-

kiaustur, llutti hún sig að Auðbrekku, lét þar byggja stór-

mannlega og bjó þar rausnarlega til þess að húu dó 1694.

Jön lUugason prests, sem bjó í Skógum á ^elamörk, var

haldinn mesti fjölkynngismaður og mikill vin Jóns Eggertssonar

26
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og Sigríðar; var það sögn, aö |)au lieföii fengið af Jóni í Skóg-

um, að gjöra fjölkynngi að ovinum sínum, þar af hafi orðið

hrúarhulur og skipströiidunni r/'ð Xorefj. Téðum Jóni í Skóg-

um var og eignað, að liann raeð fjölkynngi hefði fyrir komið ó-

vin sínum Jóni Guðmundssyni á Hellu á Arskógsströnd, sem

heima á hlaðinu hjá sér dó snögglega, eptir að hann hafði

spýtt 3 blóðgusum, þótti sá Jón ganga aptur og var margrætt

um velferð hans, þar út af var orkt: .,Bœðí homa eg oy þú og

Jön á Hellu fyrir dóm í himnahoUu, hvað er að yjöra sér

skraf úr 'óllu". Aðrir hafa vísuna þannig: :,Jaf)it mun konia

jey oy þú oy Jón á Helhi fyrir yuð o.s.frv. Málastapp varð

þar um, en vitnaðist ekkert.

Eggert son þeirra Jóns og Sigríðar varð í heldri bænda-

röð og bjó á Ökrum í Skagafirði, sjá her að framan. Hann

dó 1719, 49 ára gamall.

Porsteinn sýslumaður tók Skagafjarðarsýslu, sem áður er

sagt, 1677. Af embættisverkum hans tel eg hér, að 1682 setti

hanu niður landið á Kíp í Hegranesi til 16 hndr. 1684

lætur hann dóm ganga um 11 vetra förupilt, sem úti varð á

skírdag. 1686 lét hann dóm ganga um rekinn hvalfangarabát,

er þeir höfðu nytt sér er fundu. Margt tieira mætti rita um
t*orstein, því hans getur víða, t. a. m. 1684 gefur hann út

vitnisburð um giptingu síra Eiríks Bjarnasonar á Hallormsstað

og Arndísar Magnúsdóttur. 1688 er hann klagaður fyrir kaup-

staðarskuld og áminntur af Magnúsi lögmanni Jónssyni til að

borga hana. 1689 er honum skipað að rannsaka um ófría

höndlun í Skagatirði, og sama ár um lögþiugistoUinn. 1702

dæmir hann þjóf. 1703 samþykkti hann, að þeir skuli svara

helgidagabroti, sem forsúma að sækja heitdaginn norðanlands.

Porsteinn sýslumaður dö a Víðivöllum 10. nóvember 1705,

70 ára að aldri; lík hans var llult heim að Hólum og þar

graíið; haföi hann verið Virkilegur sýslumaður 45 ár, en 2 ár

í umboði Gísla sýslumanns Magnússonar.

Þorsteinn var maður vel lærður, fastúðigur, drjúglyndur;

aldrei kvartaði hann um galdra Júns, meðan þeir áttu þrætur

saman, enda var hann sjálfur haldinn íjölkunnugur.

Um hann orkli Halldór sýslumaður í Pingeyrarþingi og

Jón skdlameislari Einarsson, þar í er þetta: "Til rífkunar sínu

ráði hann réðist til siglingar, Amsterdam hj'sti höfðingjann,
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lil Hiuig [lar i'j)tir var, líotterdam, Lcy'leii, líka [lann lciddi tii

Hamborgar, jiýzka höfiiðstaði 5 þá fann, fúr til Kauiiinbafnar.

Kongb'g borg tók viö kunnum gcst, kom svo bingað þaðan,

föðurlandsclska allra mest og ástvinir knúðu liann, bjúnaband

síðan liefir fest við bágöfgan sprakka jjann, sem þá hans gæfu

sómdi bezt, ser og þægasta fann: full 7 ár tiigar firamta bann

fyllti einbættisins, loflega hvert af leiða vann, löngun til bira-

insins, árum tveim færri aldur rann ektaskaparstandsins, sjötíu

ár þó allskært brann yndisljós héraðsins".

Petta er því bér riiað, að sanna hið áður sagða um I^r-

slein. Hann tjáist uð hafa verið ágætur maður, friðsamur og

enginn ertingamaður, en hélt hluta sínum, þá er á þurfti að

balda. Heldur ófríður þutti hann sýnum. Þorsteinn sýsluraað-

iir helt lögsagnara, sein þá var títt, voru það optast vel viti-

bornir lögrétturaenn. Skúli Ólafssou (ætt bans þekki eg ekki)

var lögsagnari I^rsteins framan af, og það var hann líka 1680.

Jafnfianit var líka lögsagnari bans Skapti Jósepsson, er síðar

getur; en seinast Nikolás Kinarsson, sem sysluna tók eptir

hann.

Skapti Jóscpssoii.

Fudir: Síra Jósep, son síra Lopts Skaptasonar, sjá Barða-

strandarsyslu.

Módir: Sigriður dóttir ísleifs' í Saurbæ Árnasonar.

Kona: Guðrún'- dóttir Sleingríms á Hoii Guðmuudssonar í

Vatnshlíð.

B'órn: A. síra Porleifur^ í ^lúla, stiptprófastur. Var kirkju-

1) Isleifur í Saurbæ á Kjalarnesi, faðir Sigríðar, var sonur

Kyjólfs Halldórssonar Oimssonar, Einarssonar íVtá Hofstöðum

I^órólfssonar.

2) Foreldri ttuðrúuar vorit Steingrimur Guðmundsson og

Solveig Kársdótlir frá Vatnsblíð, sá Kár var Arngrímsson, og

systurson síra Sæmundar í Glaumbæ Kárssouar.

3) Sumir telja síra Þorleif að eins tvígiplan, en aðrir, sem

her er gjört, þrígiptan, og telja þeir fyrstu konu bans Ingibjörgu

Stefánsdóttur Sigurðssonar frá Djúpadal, eu þótt þetta væri

satt, befir hann með henni engin börn átt, eins og banu og

eugin börn átti með seiuustu eða seiuni konu sinni Oddnýu,

26*
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prestur á Hóliim 1707, og prófastur í Skagafirði,

svo á Múla 1724, dó 1748, 65 ára. Miökona hans

var Ingibjörg, dóttir Júns Hóla-ráðsmanns á Nauta-

búi porsteinssonar
;
þeirra börn :

1. síra Jón í Múla átti Kristínu Konráðsdóttur,

barnlaus.

2. síra Ari á Tjörn og víðar, átti fyr Helgu Þórð-

ardóttur, börn:

a. María'.

,i Jón'-.

svo Porkötlu, dóttur síra Sigurðar Einarssonar,

þeirra börn

:

y. Jóhannes^.

5. Ari*.

£. Sigurður^.

t. Þorsteinn'^, og tleiri.

3. Magnús átti Herdísi Pétursdóttur Bjainasouar

þeirra börn:

a. Steingrímur stúdent, dó ógiptur, barnlaus.

er var ekkja síra Magnúsar í Húsavík og móðir Skúla fógeta

Magnússonar,

1) María átti Ara Ólafsson á Skútustöðum.

2) Jón bjó í Hreiðarstaðakoti og víðar.

Enn var sonur síra Ara og Holgu:

Y. Þorleifur Aðaldal, stúdent, sigldi og var dáti.

3) Jóhannes á Kappastöðum og víðar, átti fyrr Guðnýu Bjarna-

dóttur frá Brekkum, svo Hólmfríði, dóttur síra Sveins á Knapp-

stöðuffi Jónssonar.

4) Ari læknir á Flugumýri átti Sesselju dóttur síra Vigfúsar

í Garði Björnssonar.

5) Sigurður hefir dáið barnlaus.

6) Þorsteinn lærði, sigldi, varð lifvarðarkarl, kom inn allur

hnýttur og bæklaður, barnlaus.

Enn voru börn síra Ara og Þörkötlu:

Tf). Ragnhildur kona Hinriks Eiríkssonar á Keykjum i Tungu-

sveit, sjá hér að framan.

^. Jón.

'.. Magnús.
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i^,
Halla\

7. rétur.

4 síra Stefán á Presthólum átti fyr I^órunni dótt-

ur síra Jóns, er þar var fyr prestur ; börn

:

a. |>orbjörg-.

il Gróa^

Svo átti síra Stefán Guðnýu Jónsdóttur*.

5. Gróa átti síra Særaund á Stað í Kinn; börn:

a. Síra I^orleifur, þar og prestur^.

^j. Halldóra«.

7. Kristín'.

6. Jóruun átti síra Ólaf á Skútustöðum^, börn:

OL. Ari^.

^. Bessi'".

1) Halla á að vera Hallgrímur, þessir bræður eru nefndir fyr,

sjá Þingeyjarþing, bls. 94; Steingrímur dó meðan liann var í

skóla.

2) Þorbjörg átti síra Stefán Lárusson Scheving.

3) Grda átti fyrst launbarn, giptist svo Jóni Grímssyni, þau

áttu ekki barn saman og skildu.

4) Með þessari sinni scinui konu, Guðnýu dóttur Júns Heró-

desar á Landi í Axarfirði, átti síra Stefán engin börn.

5) Síra forleifur átti Póru, dóttur síra Ketils í Húsavík, svo

Björgu Jónsdóttur Nikulássonar.

6) Halldóru átti Vigfús sýslumaður Jónsson, sjá f>ingtíyjar-

þing, bls 125.

1) Kristín var kona Vigfúsar í'orsteinssonar (aðrir Sigurðs-

sonar) í Naustavík eða Náttfaravík.

8) Maður Jórunnar porleifsdóttur var Ólafur, sonur porláks

Markússonar á Sjávarborg.

9) Ari átti Maríu dóttur síra Ara á Tjörn Þorleifssonar, sem

fyr segir, þau bjuggu á Skútustöðum. Síðan átti hann f>uríði

Árnadóttur Gíslasonar frá Halldórsstöðum.

10) Bessi dó utanlands

I*egar Jórunn var orðin ekkja átti hún launbarn með Kristj-

áni svni síra Olafs á Eyjadalsá.
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7. Guðríín oldri átti Gnðmund Asmundsson' op^

börn.

8. Guðrún yngri íítti Gunnlauíí Pororlmsson^.

9. Sigríður^.

Seinni kona síra I'orleifs, Odlnv Jnusduttir

B. Síra Árni'' á Sauðanosi átli fvr Valgorði Peturs-

(lóttur, þoirra börn

:

1. Síra Skapti á Hori álli (iiiðn'iiui Guðmumls-
(lóttur'^; börn:

a. Síra Arni^'.

,1 Síra Skajiti'.

7. Guðmundur iircslur^.

?!. Sigríður-'.

á. Valgerður'".

1) Guðmundur þessi Ásmundsson vai- í Reykliúsum í Eyia-

firði.

2) Sumir nefna GunnJauu þciiiia Jónsson og segja, að hann

hafi verið lögréttumaður í Skagaliröi, aðrir þar á móti segja,

að hún hafi verið ógipt

Önnurhvor þessaia Guðriina átti laund(>ttur. sem hét

Guðrún Ingimundardóttir og liet maður hennar Guðmundur.

3) Sigríður giptist ekki, en átti launsoii, er hét

Kolbcinn Jónsson, hann fnr suður, hans sonur var

f>orleifur á Háeyri.

4) Síra Arni var tvígiptur, het seinni kona hans Guðrún

Arnadóttir, átti hann með henni 2 börn, er bæði dóu ung.

5) Guðrún var dúttir síra Guðmundar Eiríkssonar á Hcfi í

Vopnafirði.

0) Síra Arni Skaptason* átti fyr Steinunni, dúttur síra Sveins

Halldórssonar, þau áttu eigi börn saman; seinni konasíraArna

var Helga Vigfúsdiíttir J(5nssonar sýsluraanns.

7) Síra Skapti átli Guðrúnu Einarsdóttur prests frá Sauða-

nesi Árnasonar.

8) Síra Giiðmundur á Asi í Eellum átti Guðríði Jónsdóttur

úr Seyðisfirði,

9) Sigríður giptist ekki, varð úti

10) Valgeiður var tvígipt, átti fyr Stcfiín Stefánsson frá

I
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?. Hákon'.

'í). Helga^.

^. Guðrún'*.

á. Helga* soinni kona Högna Eiríkssonar, þeirra

börn:

a. Eiríkur.

,j. p>or]eifur

3. Guðbrandur áiti fyr Guðnýu Gunnlögsdóttur,

og síðan Sigríði Hjörleifscbittur.

4. Gróa mun oigi hafa gipzt.

5. síra Einar Árnason á Sauðanesi 17G7, dó l!^22,

átti Maigréti Lárusdóttiir''.

C. Magnús á Víðimýii" Hutti þangað 1727, hans son

Sæmundur' á Víðimýri, konur hans nefnast: fyrsta

Gnla Bjarnadíittir, önnur Rngnheiður J^orláksdóttir,

þriðja Sigríður Jónsddttir, fjórða Sesselja Gísla-

Landamóti í Kinn; þau voru aðskilin með dómi; síðan átti

liún Guðmund Bjarnason bióður Jóns Bjarnasonar í Hrísey.

1) Hákon var regents-karl í Kaupmannahöfn og giptisi þar.

2) Helga befir dáið banilaus.

3) Guðrún átti Bjöin stúdent frá Böðvarsdal Björnsson

4) Afkvæmi Hclgu dó út.

5) Það er almanna mál, að síra Árni á Kirkjubæ, er kallað-

ur var f^orsteinsson, rauni hafa átt skylt við síra Árna

Skaptason.

6) Skapti Jósepsson, faöir Ma.gnúsar, bjó eigi nema skamraa

stund á Froslastöðum, keypti Þorleifsstaði í Blönduhlíð, og

ílutti sig þangað. Miignús sonur bans hefir fengið Porleifs-

staði eptir hann, því hann k(íypti af Benidikt lögmanni Víöi-

myri fyrir |>orleifsstaði og flutti sig þangað. Magnús var orð-

lagður ákafamaöur.

7) Sæmutidur var ákaflega stdr og sterkur, en mikill svaka-

maður, eru um hann margar skrítnar sraásögur ; hann eyddi

uUu fé sínu. Afkvæmi hans dó út. Fyrsta kona Sæmundar
var Gróa ísleifsdóttir Bjarnasonar: ðnnur Kagnheiður dóttir

Þoriáks Markússonar frá Sjávaiborg, þriðja Sigríður Jónsdóttir

og hin fjórða Sesselja JíUisdóttir.
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dóttir ; aðrir nofna \)æ\ öðiuvísi. Börn Sæmund-

ar og Sigríðar:

a. Kagnlieiður.

(5. Eagnhiklur.

D. Ingibjörg átti fvrst Ölaf Porláksson', þeirra börn

:

1. síra Jósep á Elyjadalsá átti Ragnlieiði-: börn:

síra Ólafur Hjört, prestur á Finnmörk.

2. Gunnlaugur lögréttumaður í Sölvanesi átli Tng-

unni'; börn:

a. síra Olafur prestur í Grænlandi.

|j. síra Gunnlaugur* á Hálsi.

Seinni maður Ingibjaigar var Jón^ son Jóns

Eggertssonar, sjá hjer að framan; þeirrra

dætur:

3. Guðrún átti Pál á Sveinsstöðuni Sveinsson,

þeirra son

Sveinn lækuir, og íteiri".

1) Ólafur í>or]áksson var í Héraðsdal.

2) Kagnheiður kona síra Jóseps var dóttir síra Sigurðar á

Bægisá Gottskálkssonar Stígssonar, (sjá hér að fraraan).

3) Gunnlaugur átti Ingunni Magnúsdóttur, þau voru systra-

börn.

4) Síra Gunnhiugur vai- ívígiptur, átti fyrst Steinvöru, svo

Helgu; voru þær systur og dætur síra Gunnars Hallgrímssonar

á Upsum.

5) Jón seinni maður Ingibjargar bjó á Steinsstöðum, og var

sonur Eggerts á Ökrum, lögrettumanns: sá Eggert varð 49 ára

og dó 1719, en foreldri hans voru þau Jón Eggertsson og

Sigríður stórráða.

6) Börn Guðrúnar og Páls á Sveinsstöðum voru:

a. Sveinn læknir. bj(5 í Vík í MýrJal, átti Þúrunni dóttur

Bjarna landlæknis Pálssonar.

b. Porsteinn bjó á Reykjavöllum, eignarjörðn sinni, átti

Ingibjörgu Skúladóttur.

c. Jón átti Kristínu, systur Jóns prentara Jónssonar.

d. Eiríkur átti fyrst Arnfríði Ormsdóttur frá Krákugerði,

síðan Guðríði Gunnhaugsdóttur.
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4. Stoinunn' átti síra Jón í Goðdölum Sveinsson.

E, Kristín átti síra Magnús Arason, þeirra börn:

1. Margrét átti síra Jón á Óslandi, barnlaus.

2. Ingunn áður nefnd átti Gunnlaug lögrettuniann

í Sölvanesi, sjá hér að framan

3. Þórunn.

F. Jósep^ (cg veit ekkert um hann eða hans afkom-

endur).

Skapti var lögréttumaður, bjö fyrst á Frostastöðum, svo á

Þorloifsstöðum í Blönduhh'ð. Hann varð lögsagnari porsteins

sýslumanns porleifssonar; hann let dóm ganga 16. marz 1689

yfir Jóni nokkrum Eyjólfssyni fyrir þjófnað, og 1697 kemur

dómur Skapta fyrir í lögréttu, er hann eptir skipun Lárusar

lögmanns lét ganga í Hegranessýslu um dauða barnsins Sigríð-

ar Ulugadóttur í Norðurá. Skapti var jafnan vel virtur, dó á

PorkMfsstöðum 1722 og var grafinn á Miklabæ. Fram yfir

1700 var hann lögsagnari í*orsteins. Markúsar-annáll tehir

hann lögsagnara 1701.

Nikulás Eínarssoii.

Faðir: Einar biskup Þorsteinsson, Tyrfingssonar í Hjörtsey

Ásgeirssonar prosts á Lundi.

Móöir: Ingibjörg Gísladóttir Brynjólfssonar prests á Bergstöð-

um og Sesselju Grímsdóttur.

Kona: Ragnheiður Pálsdóttir Jónssonar á Melstað og Guðrún-

ar Erlendsdóttur; þau giptust 1703, en Kagnheiður dó

1707.

Börii: A. Einar á Söndum í Miðfirði átti Guðrúnu dóttur

Jóns prófasts Porvahlssonar á Miklabæ. Einar dó

1756; þeirra börn:

1. Ragnheiður átti Halldór khausturhaldara Vídahn,

sjá Húnavatnsþing Peirra börn:

e Benidikt átti fyrst Ketih'íði, svo Guðfinnu.

f. Guðrún átti Tómas son Tómasar Björnssonar á Keykj-

um.

1) Steinunn var dóttir Ingibjnrgar og Olafs F*orlákssonar.

2) Jósep dó í st('>ru-b('>lu, víst barnlaus.
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a. Bjarni.

^. Einar, urðu úti.

7. Páll', allir barnlausir.

?>. Hólmfríður-.

£. Reneclikt^.

?. Elín^

Tj. Sigríður^, þau giptust öil ög áttu börn.

2. Erlendur.

B. Erlendur Nikulásson, nokkra stund beyrari í Skál-

bolti, átti Ingigerði (aðrir Ingiríði) Ólafsdóttur frá

Lækjamóti. 17.34, þegar Jóhann Gottrúp frásagði

sér Vatnsdals- og Strandajarðir, tók Erlendur þær

að leni; bann var fæddur 1704 og lærði í Hóla-

skóla. Dóttir Erlendar og Ingigerðar var

Guðrún, giptist Tómasi Hafsteinssyni.

C. Petur bét launson Nikolásar.

1695, 18. apríl, fékk Xikulás vonarbref konungs fyrir

Hegranesþingi og Eeynistaðarklaustri, þeoar félli (bann mein-

ast þó að hafa orðið lögsagnari í pingeyjarsýshi um tíma 1G85).

Eptir Eeynistaðarklaustur átti hann árlega að gjalda 128 rd.

24 sk. spec , en með því hvorugur þeirra, er þá höfðu leni

þessi, vildi sleppa þeim, gaf bann sig fyrir Iðgsagnara f>or-

steins, sem var orðinn hvumur af elli. Aður hafði Nikulás

verið um bríð þenari hjá f'hristopher Heiðemaun, en þetta ár

1(')96 skuldbindur Mkubás sig til, að gjöia ekki tilkall til sýsl-

unnar og klaustursins fyrri en þeir, er þau leni béldu, vildu

1) Páll var utanhmds, varö mál lit af arti hans.

2) Hiilmfríður átti Arna .lónsson; er eitt sinn var skólabahl-

ari á Bessastöðum.

.3) Benidikt á Víðimj'ii, skólagenginn, átti Katrínu, dóttur

Jóns biskups Teitssonar.

4) í^h'n átti síra Pál Erlendsson á Brúarlandi.

5) Sigríður átti síra Magnús Magnússon í Glaumbæ.

Enn voru börn Kagnbeiðar og Halldórs:

^. Anna átti síra Stefán Einarsson á Sauðanesi.

t. Björg, fyrri koua síra Sigurðar Arnasonar á Hálsi.
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tioim sleppa, o|t þar undir skrifar Einar biskup, sem borgunar-

maðar.

1699, þá er harðindi tóku að halla velgengni manna í

Norðurlandi, let Oddur á l\eynistað sem hann vildi sleppa

klaustrinu; því bauðst Nikulás á Seilu 31. maí 1G99 að taka

á móti Reynistaðarklausturs kúgildum, og sama ár heimtaði

Nikulás, að klaustrið væri úttekið, fór þá Oddur þaðan að Gröf,

en Nikulás túk klaustrið og hélt það, meðan lifði.

Porlákur Markússon segir, að Nikulás hafi tekið klaustrið

1098, og haldið það í 9 ár.

Þegar Þorsteinn sýsiumaður dó 1705, tók Nikulás sýsluna,

en var síðan af höfuðsmauni og fógeta staðfestur 1700 í sinni

fyrri veitingu, og helt þar eptir sýsluna, m.eðan lifði.

1707 heíir hann haldið þing í 4 daga á Ökrum út af að-

tekt á hesti, og aptur í sama máli í maímánuði tvo daga.

Varð úrskurður dómsmanna, að málið var dæmt undir lögmann,

sem, þá er til alþingis kom, heimvísaði því aptur til löglegri

undirbúnings í héraði upp á kostnað Nikulásar sýslumanns. Sama
ár, 25. júlí, inngaf Jens Madtzen Spendrup klögun til lögmanna

og amtnianns Christjáns MöUers um forsómun Nikulásar sýslu-

manns að dæma yíir arfstilkalli Spendrups hjá Hólmfríði Sig-

urðardóttur í Síðamúla í Borgarfirði. f*etta ár 1707 dó Niku-

liís sýslumaður og kona hans í stóru-bólu. Mér er ókunnugt

um lleira markvert í lííssögu Nikulásar syslumanns.

Halldór porbergssoii.

Faðir: porbergur sýslumaður Hrólfsson, sjá Þingeyjarþing.

Móð/r: Geirdís Halldórsdóttir, bóndadóttir: var Halldór laun-

son í'orbergs, og ól Halldura kona E*orl)ergs Halldór

upp, sem sinn eiginn son.

Ko)ia: Vigdís dóttir síra Olafs á Mikhibæ Jónssonar.

BUrii\- A. Halldóra kona Skúla Olafssonar á Seilu: þeirra

börn

:

1. Porlákiir á Seilu átti Steinunni, dóttui síra

Jóns Guðbrandssonar á Flugumýri.

2. Síra Björn á Hjaltastöðum Skúlason átti Hall-

dóru Stefánsdóttur, þeirra börn:

1) Sjá Þingeyjarþing, bls. 88—90
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a. Stefán skólameistari, nafnfrægur í reikningi.

,1 Síra Jón Björnsson á Kúlu átti Halldóru

dóttur Árna í Búlstaðarhlíð I>orsteinssonar;

þeirra börn:

a. Björn Munkaþverárklausturhaldari o. s.

frv.

b. Halldóra kona síra Auðuns Jónssonar í

Blöndudalshólum.

7. Skúli Björnsson* á Neðri-Mýri í Húnavatns-

sýslu, hans börn:

a. í^orsteinn dó ógiptur.

b. Guðrún'-.

3. Málmfríður kona Marteins prentara Arnodds-

sonar.

4. Jón.

5. Guðrún.

6. Húmfríður.

B. Björg Halldórsdóttir, kona Jóns Illugasonar á Spá-

konufelli; þeirra dóttir

Guðrún^.

C. Helga kona Þórarins í Garði Porlákssonar; þeirra

son:

Þorhákur í Ólafsdal.

Seinni kona HaUdórs porbergssonar var Ingiríður Ingi-

mundardóttir
;

þeirra son:

1) Skúli Björnsson átti Svanhihli Þorgrímsdóttur frá ^liðgrund.

2) Guðrún átti Erlend Guðmundsson á Torfalæk Loptssonar:

þau barnlaus.

Guðrún átti hiundóttur með Bjarna, launsyni Jóns Árna-

sonar í Bólstaðarhlíð, hét- Sigurlaug, hennar maður Arnbjörn á

Giljá, son síra Árna Tómassonar á Bægisá, sjá hér að framan.

Enn var laundóttir Skúla Björnssonar:

c. Hólmfríður, hennar fyrri maður Gísli Árnason Tómas-

sonar, en hinn síðari Jóhannes í Hofstaðaseli, son Jóns

launsonar Jóns læknis Peturssonar; þeirra son var

Síra Gísli á KeynivöIIum, er átti Kristínu dóttur Eiríks

sýslumanns Sverrissonar.

3) Guðrún átti Ilhiga á Finnstöðum Sveinsson.
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D. Síra Jóii á Völliira í Svaifaðiirdal.

Launböni Halldórs vorii:

E. Gunnvör kona I^órðar Porlákssonar, brúður f*órar-

ins> sem áfcti Helgu.

F. Hallgrímur á Steini á Reykjaströiid, skáld og

rýndur vel'.

•Halldór var listamaður, vol að sér í lögum og ýmsum frúð-

leik, hann var og lögréttumaður og opt í dómi með Benidikt

sýslumanni á Soilu. I\^gar Nikulás sýslumaður Einarsson dó,

var Halldúr settur lögsagnari 1707, til þess Benidikt sýslumað-

ur viðtók. Um of þótti Halldór kvennhollur; hann ritaði

annál ftam yfir 1710.

Eggert á Ökrum tók Reynistaðarklaustur eptir Nikulás.

Beiiidikt Maguússon Bech.

Fadir: Síra Magnús á Kvíabekk í Olafsfirði, sonur Sigurðar

Björnssönar frá Laxamýri og f^uríðar- dóttur síra Sig-

urðar á Grenjaðarstað, Jónssonar biskups Arasonar, sjá

Strandasýslu. Föðurmúðir Beuidikts var Steinvör dótt-

ir síra Magnúsar í Laufási Olafssonar.

Móðir: Valgerðiir Ásgrímsdóttir skálds Magnússonar á Höfða

á Höfðaströnd.

Koiia: Margrét Einarsdóttir prests í Görðum á Alptanesi Ein-

arssonar prests og Þóru Torfadóttur prests í Gaulverja-

bæ Jónssonar (Benidikt var Margrétar fyrsti maður,

annar Guðmundur skólameistari Steinsson, þriðji síra

Björn Magnússon),

Barii : Hjalti andaðist í barndómi í Möðrufelli.

Benidikt var fæddur 1674. Eptir afstaðinn latínuskóla-

lærdóm, fór hann utan til Kaupmannahafnar og dvaldi þar 1

1) Auk barna Halldórs I>orbergssonar, sem talin cru hér og

á tilvitnuðum stað við Pingeyjarþing, telst

Hclga, laungetin, kona Jóns á Balaskarði Sigurðssonar.

2) f^uríður, laundóttir síra Sigurðar á Grenjaðarstað, var

kona Magnúsar Arnasonar, Péturssonar Loptssonar og móðir

Björns á Laxamýri Magnússonar, var Björn faðir Sigríðar,

föður síra Magnúsar, föður Benidikts sýslumanns.
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eða 2 ár, kom svo út og gjörðist djakni á Möðruvöllum, átti

þar baru með giptri konu, er Þuríður hét, og missti því djákna-

brauðið Þar eplir var bann bosi»ítalsbaldari á MöðruíV'lli í

Eyjaíirði nokkur ár, gipti sig þá þar og átti uragotinn son;

síðan gjörðist bann Hólastaðar-ráðsraaður og flutti sig þangað

til veru.

SÝslumaður Jón Jakobsson segir, að banu bafi orðið sýslu-

maður 1709, en konferenziáð Magnús Stepbensen beldur, að

bann bafi orðið það 1707 eða 170í^. og gotur það svoleiðis

beimkomizt, að það bafi verið 1708, sem þcir fullmektugu

veittu bonum sýsluna, og Björns á Skarðsá annálaviðbót tjáir,

að það bafi verið 1708.

Dóm Benidikts finn eg eigi fyr en 1711 um barnsfaðernis-

lýsingu, og 1712 þingar bann á Ökrum um sama mál. 1713

er Bcnidikt eptir amtmannsráðstöfun í synodusi með Steini

biskupi. Sama ár tekur bann þingsvitni um skyldugleika síra

Jóns Gottskálkssonar á Hvanneyri og konu bans Halldóru

Runólfsdóttur. Sama ár að Lýtingstöðum dæmir bann ura

barneign Kristínar HalLsdóttur 16 vetra gamallrar með Grím-

ólfi Gunnarssyni, bálfbróður að móðurinni við Hall föður Krist-

ínar; kvað stúlkan sig bafa verið tokna nauðuga, en var þó

dæmd frá lifi. Það ár fiutti Bonidikt að Sjávarborg. 1715.

25. júli, afstóð sýslumaður Benidikt Becb bálfri Hegranessýslu

við Jens Spendrup moð loyndum skilmálura. Jens sótti um
og fékk af þoim fullmektugu Láriisi Scboving og Beyer þar

upp á embættisbréf fyrir benni 15. júlí 1716, en rentukamm-

erið ónýtti það síðar og vísai^i til tilskipunar frá 20. febriiar

1717. 1716 kaupir Beuidikt sýsluraaður 10 budr. í Þórodd-

stöðum fyrir 10 bndr. í Daðastöðum og önnur 10 bndr. í Pór-

oddstöðum fyrir lausafé, en 1724 keypti Margrét þá ekkja 18

bndr. í Þóroddstöðum af Jens Spendrup fyrir 90 rd. 1716

kaupir Benidikt s^'slumaður báifa Daðastaði, 10 biidr., fyrir 5

bndr. í Syðri-Brekku á Galmarströnd'. 1719, 7. dag maímán-

1) Benidikt sýslumaður befir eigi átt mikið lausafé, er bann

dó. Jens sýslumaður Spendrup segir, að erfingjar bans bafi

gengið frá arfi og gjaldi; reitur þær, er bann eptir sig lét, bafi

vcriö reiðurunum til Hofsóss í bendur virtar, eptir þær böfðu
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aöar, pá Benidikt lcrðaöist frá Hóluiii, reið liaiin til Kálfstaða

til Þorleifs prófasts iSkaptasonar, sem fylgdi honum á veg, og

er jjeir kvöililust, i)að prófastur hann að bera kveðju konu

sinni; Benidikt mælti : 'Hitta muntu hana fyr en eg'., roið

síðan leið sina á þingstað og var þar fyrir Jens Spendrup,

drukku þeir af einni skál, þá mælti Benidikt: «'Sú skál skal

vera dauðaskál okkar beggja, og mun cg nú fara þá götu, er

þú munt eplir fara». Síðan reið hann í Hegranes til Hellu-

hmds, sunnudag 4. eptir páska (7. maí), var ferjumaður við

kirkju, en Páll stúdeut Sveinsson, þénari sýsluraanns, var með
honum, vildu þeir eigi bíða. 2 voru ferjur, og tóku þeir aðra

þeirra, en hittu á þá lakari; norðanveður var þá og eigi svo

mikið flóð, sem þurfli, gáðu þeir þess ekki; tók ferjan að leka,

en austurtrog var ekki, j(5s þá sýslumaður með hatti sínum,

þar til hann fell útbyrðis, hljóp þá Páll út, og náði honum,

rettu þeir sig við, eii svo var grunnt, að ferjan ílaut ekki, vóðu

þeir þá, til þess þeim var eigi meira en í hne, og ætluðu að

halda þar vestur yiir, en þar var áll oinn, er þeir vissu oigi,

því eigi sá niðrí og týndust })eir Jiar báðir í honum Menn
urðu vaiir við þetta, og vildu bjarga, en þeir náðust eigi fyr

en örendir. Var h'k Benidikts rifið nokkuð; þeir voru jarðsettir

á Sjávarborg 29. snma mánaðar'.

Benidikt var hár maður vexti og þrekinn þar eptir. Iríður

maður sýnum, vel æfður í bókmenntum. hugvitsmaður mikill

og góðmenni. Hann var kallaður máhifylgismaður mikill.

Skáld var hanu og ágætt, hann hehr orkt: 1. sálraa út af

fórðarbænum , 2. yfir 7 orð Kristí á krossiuum, 3. marga á-

gæta og uppbyggilega sálma og kveölinga einstaka.

Benidikt sýslumaður var haldinn vel rýndur og margvís,

var því af sumum kallaður fjölkuiinugur, gjörði það eigi lítið

til, að hann var mjög getspakur, og fór mikið orð af því. f>ar

um er fært til dæmis hið áður ritaða, og í kappræöum Jóns

3 ár undir forsigling staðið, og fullnægðu þær eigi fjórða parti

hans restanza. Að jarðagózi Benidikts hafa menn þannig á-

litið að kaupmennirnir, sem útlendir menn, engan aðgang

hefðu til að fá með skuldir sínar borgaðar.

1) Jens Spendrup segir, að Benidikt hafi drukknað 1718.
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Sieiiissoiiar og Boniilikts sagði Júii : "Ekki Ycrðiir þú jafn-

stæltur, Benidikt, þegar selurinn rífiir Ijig". Benidikt svaraði:

"líkki mun eg þó drepa mig sjá]fur>>.

Guðmundur sonur Steins biskups kom oinhverju sinni til

Benidikts að Sjávarborg snemma morguns, svo Benidikt var eigi

upp staðinn frá konu sinni. Guðmundur var þá ölhreifur, og

þá er hann hafði heilsað þeim í sænginni, mælti hann: <'0f

góð er þér kona sú Benidikt, slíkur sörli sem þú ert». Beni-

dikt leit upp í glugga, og mælti: «Satt cr það, góð er konan,

en skamma stund munt þú njóta hennnr". Eptir dauða Beni-

dikts giptist Guðmundur Margrétu ekkju hans; og drukknaði

skömmu þar cptir. Benidikt var á yngri árum haklinn kvenn-

hollur maður. Hann bjó á Sjávarborg, eptir að hann gjörðist

sýslumaður, og þótti ágætt yíirvald.

Benidikt sigldi tvisvar til Kaupmannahafnar. Laundóttir

hans hét puríður, hún átti Pétur Ketilsson á Gunnsteinsstöð-

um í Langadal, og hét dóttir þeirra Eh'sabet.

Jeiis Madtzeii Spendrup.

Hann var danskur að kyni og er mér ætt hans ókunnug.

Hann giptist hér á landi og var hans

Koiia 1. Póra dóttir Jóns' Hallgrímssonar lögrcttumanns Hall-

dórssonar lögmanns Ólafssonar; var I*óra laungetin,

og hét móðir hennar Björg; átti fjóra Víkurtorfuna

í Sæmundarhh'ð, rúm 60 hndr., og bjuggu þau Jens

þar. I^eirra barn var Hallgrímur, dó móðirin af

barnsförum og barnið litlu seinna, og erfði svo Jcns

barnið.

Koiia 2. Helga dóttir Jóns biskups á Hólum Vigfússonar; hún

var þá ekkja Vigfúsar Gíslasonar á Hofi á Höfða-

strönd; þan giptust 1710 og flutli Jens sig þangað

frá Vík í Sæmundarhh'ð. Spendrups og Helgu börn

voru

:

A. Vigfús lærði í skóla, sigldi og dó utanlands.

B. J>orstcinn dó ungur af meinlætum.

Jens var fæddur á Jótlandi 1680 í bæ þcim, cr Spendrup

kallast; óljóst er mcr um ungdóm hans, þar til hann var undir-

1) Jón giptist ekki, átti Víkurtorfuna og bjó þar.

I
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k;uiiiui;iöur í S|iííkoiuií'eIlöhöl"ðíi, og þá er haiin haföi vt'rið það

um luíö, sloppli hauu því staih, giptist, som áður er sagt, og

lór aö búa í Vík á cigu kouu siuuar; gjörðist haun mikill

frarakvæmdarmaður og biimaður. i^á er haun var giptur siuni

auuari kouu llolgu, fór hauu að leitast við að fá Hegranes-

sýslu lijá Beuidikt Bech, cr houum til vilja afstóð hcnni hálfri;

fékk [)ó Speudrup ckki kouuugsstaðfcstingu þar upp á, svo hanu

var að álíta sem lögsaguara Benidikts sýslumanns.

Ovihl kom millum Odds lögraanus Sigurðssonar og Spen-

dru])s, svo hann stefndi Oddi lögmanui fyrir lögrétturétt 1713,

cu lögracnn dæmdu þá stcfnu óujta, fyrir það að húu hefði

verið birt á þeira tíma, sem lögin bauna, N. L. 1—2—3 þgf.

b. 9. kap. 1713 stcfuir og Spcndrup Benidikt Bech fyrir rögg-

serada- og lagaleysi á Víðimýrarsamkomu 1710, sömuleiðis

Oddi vicelögmanni Sigurðssyni, en lögmcnn dæmdu stefnur

hans og sakargiptir ólögicgar, og skyldi Beuidikt sýslumanni

standa frítt fyrir að lögsækja hann; þeim dómi appelleraði

Spcudrup. Þá er Spcudrup eigi h ifði áviuuing við Bcnidikt

sjshimauu, fckk hann í vinsemd hjá Beuidikl samning gjörðan

ura, að Spendrup fcngi hálfa sýsluna (þó meira að uafni en

rcntu), fiam fór það 1715, og þeir fullmektugu gáfu Spcndrup

þar upp á vcitiugarbréf, eu rentukammerið ónýtti þessa veit-

ingu þeirra. Samt tók hann að gjöra sýslumauusverk 1716,

því þ;ið ár grcunslast hann cptir í Viðvík 25. maí um stuld á

20 rd. frá Halldóru Porsteinsdóttur d Hólum, þá uppvíst varð,

að Sigurður ívarsson og Pétur Björnssou, stólsins vinnumenn,

hefðu svo marga peninga burtícngið. Aptur sama ár, 1. júlí,

tekur hauu fyrir sama mál, en setur til lögrcttunnar, hvað há-

an eið Sigurður skuli vinna fyrir þessa grunsemi; úrskurðuðu

lögmenn honum sjöttarcið. Pá lýsir Spcndrup á alþingi áður

nefndum Bétri Björnssyui sem burtstroknum og rygtuðum fyrir

téöan þjófnað.

1717, 1. maí, að Scilu dæmir haun Árna og Kolliunu,

hvcrra 4 vetra gamalt stúlkubarn fyrir athugaleysi farizt hafði,

til að lúka 1 rd. til næsta h.ospítals.

I*að er áður ritað, að cptir dauða Kikulásar sýslumanns

Eiuarssonar tók Eggert á Ökrum lieyuistaðarklaustur, og sleppti

Eggert því 1712, en Eyjólfur Eiuarsson bróðir Halldórs sýslu-

manus í Norðursýslu tók það þá í sameiningu við J>orlák Hóla-

27
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ráðsmann Björusson. Eyjólfiir átti Björgu dóttiir Aia á Sökku

(sjá Barðastrandarsýslu); þcirra börn: Jún, I^orsteinn, Katríu,

Kristín, Ari, Helga, Einar, Porbjörg. Konan og börnin urðu

sek um sauðatöku og hilmingu, og fcngu refsing meiri og minni,

en Björg var þar frá keypt. Eyjólfur var þessa óvitandi, en

af vanvirðu þessari sagði hann sig frá klaustrinu; tók þá syslu-

maður Beuidikt Bech það, eu frásagði sér það aptur 1717, var

það þá eun uppboðið, og lilaut það Jóu á Sóllieimum, er verið

hafði sýslumaður í Dala- og Strandasj'slum eptir að hann hafði

misst prestskap, sjá Dalasýslu. Hafði Jón ekki móttckið

klaustrinu, þá hér er komið söguuui, eu þeir sem áður hcldu

það, voru í skuldum. Stefudi því sýslumaður Speudrup, sem

laudfdgeta Wulfs fullmektugur, til 14. júlí á alþing þeim, er í

skuldum voru fyrir afgjaldið af Keynistaðarklaustri:

1. Eyjólfi Gunnarssyui fyrir ...... 202 rd. 36 sk.

2. porláki Björnssyni fyrri 27 — 12 —
3. Benidikt Bech sýslumauni fyrri . . . . 261 — 24 —
Og ályktuðu lögmeuu þá skylduga, að svara skuldum sinum

eptir veitingarbréfum þeirra inuan útgöngu ágústmánaðar,

aunars skyldi sýslumaður gjöra útpöutun hjá þeim, ef eigi næg

veðsetuiug væri tiUátin. En þar klaustiirhaldarinn Jón Magn-

ússon enga veðsetningu setti fyrir klausturafgjaldinu, var Keyni-

staðarklaustur 25. júli 1718 uppboðið á uý, og varð sýslumað-

ur Spendrup hæstbjóðandi með 95 rd. (Árb. 8. Hl. p. 38. segir

100 rd.) og fékk konungs staðfestingu þar upp á 3. maí 1723.

Marga dóma lét Speudrup sýslumaður ganga, sem hér er bæði

óþarft og oflaugt að upp telja, þar víst er um hans seinui

valdaár. En sýsluna fékk haun algjörlega \ið dauða Benidikts

sýslumanns 1719', en kouungsstaðfcstingu þar upp á 17. marz

1721. K^ss get eg hér, að 1722, liir.n 15. október, eptir boiðni

landfógeta C. Wulfs, mætir hann ásamt vicelandskrifara Jóni

Jónssyui og Sölva Tómassyui til að taka út kirkju og klaust-

ur á Möðruvöllum af erfingjum Lárusar Sche\iugs og afhenda

það Hans Scheving. Undir klaustursúttektiua eru skrifaðir

Haus Scheviug, Jóu Jónssou, Haunes Scheviug, Sölvi Tómas-

sou, Jeus Matzen Spendrup. Eu undir kirkjuúttektina, sem

var fyr á sama ári, Steinn Jóusson, Lárus Scheviug, Jón

1) Verður líklega að vera 1718.
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Markússon, Þorloifur Halldórssoii, Jón Jónsson, Hannes Lárus-

son, Jón Stcinsson, Guðmundur Steinsson, Sæmundur Magn-

ússon, Sigurður Vigfússon, porvarður Bárðarson.

1731 var Spcndrup settur af amtmanni Furmann til að

gegna á alþingi lögmannsverkum sunnan og austan.

1733 var liann af amtmanni Furmann settur til að sitja

s^nodalréttinn á Flugurnýri með biskupi.

1735, nóttina milli hins 5 og 6. októbermánaðar, þegar

sýslumaður Spendrup ætlaði yfir Héraðsvötnin heim til sín,

drukknaði hann af ferju optir mikla vosbúð í byljaveðri ásamt

þcnara sínum, stúdent Jóni Guðmundssyni, og fannst sýslumað-

ur degi síðar; var hann grafinn á Keynistað 18. október hjá

fyrri konu siuni, var litför hans gjör hin heiðark^gasta (les um
tildrög og atburð dauða hans í Árbóka 8. Hl. cap. 87, p. 127,

hvar greinileg saga þar um finnst).

Sýslumaður Spcndrup var meö lægri meðalmönnum, en

næ'sta gildur, kringluleitur og dökkur í andliti; ekki var hann

fríður sýnum. Hann var hvcrsdagslcga gæfur og umgcngnis-

hægur; cnginn var hann skrautmaður, og klæðnaður hans all-

ur meir til þarfa cn yfirlætis. Hann var ólærður maður að

öðru en því, sem hann af dönskum og íslenzkum lögum hafði

numið hi'i- á landi; útsjónar- og bústandsmaður var hann góð-

ur og mikiU Qárgæzlumaður. Hann bjó fyrst, eptir að hann

hætti aö vcra kaupmaður, í Vík í Sæmundarhlíð, þar eptir á

Hofi á Höfðaströnd, þá er hann hafði gipzt Helgu, síðan á

Keynistað eptir að hann tók klaustrið; hann var í 20 ár við

sýslumannscmbætti, cn 17^/2 ár klausturhaldari, varð 55 ára

að aldri og var jafnast hcilsugúður.

Stcinn biskup orkti cptir hann Ijóð, dróttkveðin í 15 vís-

um áttmæltum, og hrósar honum mjög; landþingsskrifari Oddur

Magnússon hcfir kveðið cptir hann undir sýslumanns Spcndrups

nafni, sub titulo: Hodic mihi, cras tibi, melod: Far heimur, far

sæll; og undir hans cptirlifandi ckkju nafni, sub titulo: geme-

bundus sed gratulatorius Echo, melod: Hymnus Davidis: Prin-

ccps stcllifcris etc. í 20 stcfum, vcl og snoturlega samsettum

og kveðnum, samt 2 áttmæltum versum í grafskript. forlákur

prófastur Pórariusson hefir og orkt sálm eptir Spendrup, sem

finnst í Ijóðmælakveri hans prentuðu á Hólum í Hjaltadal

1780.

27*
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Eptir boöi aiuimanns uppskrifaði land|iingsskrifari Oddur

Magnússon dánarbú ISpondrups, scm var oröinn slíkur auðuiað-

ur að lausafé, að í 3 vikur var vcrið að virða þar og skipta

auðnum, sem hljúp 6040 rd. spc. Bróðir Spcudrups lifði þá

utanlands, og var lionum sondur arfurinn. Jarðagóz var og

mikið, lagt eptir gömlu lagi, livert jarðarhundrað á 4 rd. spc.,

það var hér innleyst, mest af stjúpbörnum Spendrups, Jóni og

Guðrúnu.

Bæði urðu þau Jcns og Helga veik strax eptir giptingu

þeirra og þó hún meira; almúgi kvað það vcra af óhrcinum

anda.

Oddur Maguússoíi.

Faðir : Magnús prófastur í pingcyjarsýslu og prestur á Grenj-

aðarstað, dó 1733, 60 ára.

Móðir: Guðrún Oddsdóttir, sjá æfi Gísla biskups.

Kona: Sigríður dóttir Sigurðar á Geitisskaði Einarssonar, sjá

Húnavatnsþing; þau giptust 1736.

Barn: Einar dó í hvítavoðum.

Oddur var borinn á Grenjaðarstað 24. marz 1715; hann

lærði fyrst í Múla hjá I*orleifi prófasti Skaptasyni og var af hon-

um dimittcraður 1731, fór utan til meiri lærdómsframa meðAk-

ureyrarskipi 1733, fékk landþingsskrifaraembættið 26. marz 1734,

og kora út með Búða-skipi samsumars, ásamt með þá orðnum

sýslumanni í Skaptafellssýslu. Skúla Magnússyni (þá var kaup-

maður við Búðir nafnfrægt góðmenni Jónas Riis, cr þar byggði

að nýju kaupstaðinn fyrir austan ósinn, sem á seinni tiðum var

færður vestur yfir). Oddur fór sirjx af skipsfjöl norður að

Gcitisskarði, cn gaf Skúla sýslumanni fullmakt að gjöra verk

sín á alþingi um sumarið. Oddur giptist um haustið 1736,

21. októbcr, áður nefndri Sigríði Sigurðarddtiur. Þcgar sýslu-

maður Spendrup dó, var Oddur af amtmanni Lafrcns seitur

sýslumaður í Skagafjarðarsýslu, umsjónarmaður og skiptaráð-

andi í dánarbúi Spcndrups 1735, fékk og Kcynistaðarklaustur

til forráða, hvar hann á því hálfu sctti bú vorið 1736 iil móts

við ekkjuna Helgu Jónsdóttur. Hann var og af þáverandi lög-

manni Magnúsi Gíslasyni seiiur iil að litgefa retiarsicfnur

þeim, er með þurftu, í norðurlögdæminu (en Guðmundur sýslu-

maður Sigurðsson skyldi útgcfa þær í Vestfirðingafjdrðungi).
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Um Skagafjarðarsyslu sótti hann 1736, og spáðu honum henni

allir, en Skúli sýshimaður Mao-nússon varð hlutskarpari, sem

og svo sótti um hana, og fékk fyrir henni veiting 1737, en

Ocldur hafði samt klaustrið til forráða. 1738 burtkallaðist að

Tíeynistað 10. janúar sottur sýslumaður Oddur Magnússon, þá

23 ára að aldri, maður bæði að ásýndum, námsgáfum og flestri

atgjörfi nafntogaður, hann var 20 ára scttur til cmbættis, og

dó liálfu ári eptir það, að Skúli kom út með sýshivöklin. Ekkja

hans Sigríður flutti saraa ár frá Reynistað að Geitisskarði til

föður síns, giptist svo árinu eptir 20. sunnudag eptir trínitatis

síra Stepháni Ohxfssyni á Höskuldsstöðum. Börn þeirra voru:

1

.

Oddur lagði sig eptir lögvísi utanlands, kom út, og var um
hiíð hjá hálfbróður sííuim, seinna stiptamtmanni, ÓLafi á

Bessastöðum, svo hjá stiptamtmanni Thodal handskrifari,

varð svo notarius við yfirrettinn 1772, giptist þar eptir

Hólmfríði dóttur Péturs sj'skimanns í Múlaþingi Þorsteins-

sonar 1776, en var samt á Bessastöðum, en 1782 var hon-

um tilslegið ^ingeyraklaustur, og flutti hann þangað.

2. Sigurður uppólst um hríð hjá hálfsystur sinni Sigríði yngri

á Grund; litskrifaöur úr Hólaskóla fo'r hann utan og túk

reynskipróf í guðfræði. Sigurður kom út, og varð heyrari

við Hólaskóla 1769, þar eptir varð hann prestur til Möðru-

vallaklausturs, en prestur til Helgafells 1781 og prófastur í

í Snæfellsnessýslu 1782; hann var kosinn til biskups 1788,

kom út vígður og tók við Hólastól 1789, dó 1798. Kona

hans var Guðríður Halhlórsdúttir prests á Hnappsstöðum í

Fljótum og Valgerðar Jónsdóttur, er seinna átti síra Beni-

dikt Pálsson. t*au biskup Sigurður og frú hans Guðríður

voru barnlaus.

Skúli Magnússou.

(Sjá um hann við austurpart Skaptárþings).

Hann fæddist í Húsavík 1711, 12. desembcr; sigldi, eptir

að hafa lært í skóla, í soptember 1731. Austur-Skaptárþing

var honum veitt 15. fcbrúar 1734 og kom út um sumarið,

hann var og í júní 1735 settur sýskimaður í Vestur-Skaptafells-

sýski, en missti hana 1736 og fór utan samsumars; fékk 14.

apríl 1737 Hegranesþing og kom út samsumars, giptist 15.

september 1739, varö landf(5geti 9. desember 1749, en var los-
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aður við það embætti af rcntukammerinu og fékk eptirlaun

1793 og dó 9. nóvember 1794.

Meðan hann var í Skagafjarðarsýslu, bjó hann lengst á

Stóru-Ökrum. Hann var framkvæmdarmaður mikill, og þótti

héraðsríkur og harðgjör þau 12 ár, sem hann hélt Hegranes-

þing.

1751 flutti hann í Viðey, og var þar síðan meðan hann

lifði; hann lét gjöra þar stofu og kirkju mcð steinveggjum.

1752 gaf konungur til íslands 15,000 rd., byrjuðust þá nýju

innréttingarnar, konungur gaf <Min 1753 til þeirra 16,090 rd.

og 1756 10,000 rd.

Björu Marknsson.

Faðir: Markús sýslumaður í Isafjarðarsyslu Bergsson, sjá ísa-

fjarðarsýslu.

Móðir: Elín Hjaltadóttir'.

Kona: Anna Dórothea Glan, er þá var ung ekkja, en Björn

giptist henni í Kaupmannahöfn 1749, er mælt að hún

hafi styrkt hann þar fátækan með peninga. Ekki áttu

þau barn.

Launson átti Björn, er Davíð hét, hann átti Þóru frá Fitjum

Snæbjörnsdóttur prests á Lundi, var hún ekkja, og

hét fyrsti maður hennar Þóroddur f»órðarson, og var

þeirra dóttir Guðný, er átti Jens Sæmundsson og 3

börn. Guðný dó 1815. Annar maður Póiu hét Odd-

ur Bjarnason, þau barnlaus, en þriðji maður hennar

var Davíð. í*eirra börn:

1. Kristrún. hún átti Odd Jónsson frá Botni á Hval-

firði, bróður Úlfdísar-.

2. Guðmundur, er átti Salvöru Gunnlaugsdóttur frá

Vogatungu.

'

3. Launsonur Davíðs með Herdísi Gísladóttur hét

Björn, fæddur 1792. liann átti Sigríði Þorleifsdótt-

ur; þeirra börn:

1) Eh'n var dóttir síra Hjalta í Vatnsfirði fjorsteinssonar.

2) Úlfdís var kona Finns sýslumanns Jónssonar; faðir Jóns,

föður þeirra Odds og Llfdísar, var ísleifur Olafsson.
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a. þorloifiir.

b. Þuríður.

Móðir Davíðs var Solveig, dóttir Guðmundar bónda

á'Hrauni í Helgafellssveit, var hún þá frumvaxta,

en Björn giptur.

Björn fæddist að Ögri við ísaQörð 1716, 31. ágúst, ólst

hann upp hjá forchlrum sínum og var settur í Skálholtsskóla

1733, þaðan útskrifaðist hann 1735 af þáveranda skólameistara

Jóni Þorkelssyni, var hann svo heima hjá foreh]rum sínum til

1741, gjörðist hann þá 2 ár þénari hjá Olafi sýslumanni Árna-

syni. þaðan fór hann fyrir þénara og skrifara til amtmanns

Lafrens, og var hjá honum til þess hann dó 1744. |>að sama

sumar brá hann til utiinferðar, til Kaupmannahafnarháskóla;

fékk Árna Magnússonar stipendium, og tók reynslupróf í lög-

iim með loíiegum vitnisburði: hann þjónaði þar við útgáfu

hinnar íslenzku fáta^kra hiissbibh'u, giptist 1749, og fékk sama

ár 9. desember veiting fyrir Skagafjarðarsýslu ; kom út á Eyr-

arbakka 1750 og gjörðist sama ár, 4. desember, vísilögmaður

sunnan og austan hjá þáveranda lögmanni, en síðar amtmanni,

Magnúsi Gíslasyni, þjónaði þó í 8 ár sem virkilegur sýslumað-

ur í Skagafirði og lét þar ganga marga dóma.

1753 byrjuðu fyrir alvöru óaldarvetrar norðanlands og

vöruðu til 1758, en 1754 gjörðist vísilögmaður Björn ármaður

(oekonomus) Hólastóls og lét prenta á Hólum sögubækur og

fieira; en þá er Gísli biskup kom til Hólastóls 1756, gat Björn

honnra ekki útsvarað; jafnaðist þó seinna millum þeirra eptir

sannsýni.

1757 gjörðist Björn virkilegur lögmaður og flutti að Hvít-

árvöllum 1758, bjó hann þar í 8 ár, síðan 1 ár í Höfn og

þaðan flutti hann að Leirá. 1769 brann þar stofan með mikl-

ura fjármunura og bókum lögmannsins, var hann samt bæði

búandi og búlaus á Leirá til 1789, þá flutti hann að Innra-

Hólrai til Ólafs stiptamtmanns Stefánssonar, hvar hann dó 9.

marz 1791 á 78. aldursári.

Björn lögmaður var vcl lærður og hafði skyn á flestu;

hann var lipur, mildur og heppinn í dómura sínum, góðmenni

að náttúru; ásjálegur, hægferðugur og grundaður í tali. Hann

var haldinn kvenuhollur raaður.

Að telja upp dóma hans er hér óþarfi; en þar menn
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þekktu lians Diiklu vitsmuni, var Imnn nefndur í ýmsar nefnd-

ir (commissionir) her á lan<li, er lenipni og sannsýni þurfti við

að hafa, til að mynda:

1. I Hólastóls commission og úttekt milhim Halldórs hiskups

Brynjólfssonar og landfógeta Skúla IMagnússonar ásamt

amtmanni Magnúsi Gíslasyni.

2. í hinu svo kallaða Sunncfu-máli, ásamt sýslumanni Þörarni

Jónssyni móti Hans sýslumanni Víum.

3. I bæði fyrri og seinni scparations commissionum hiskups-

stólanna á íslandi, ásamt íleirum.

4. I liqvidations commission milli Dr. Finns biskups og Skál-

holts biskupsstóls.

5. í J>ingeyra arfaþrætum^li eptir Bjarna sýslumann Halldórs-

son, ásamt nótaríus Oddi Stefánssyni.

6. Var hann í mörg ár directeur við tugthúsið á Arnarhóli og

verksmiðjuna (fabrikuna) í Keykjavík, ásamt mörgu öðru her

ótöldu, og greiddist flest vel af hendi fyvir honum.

Ekki var Björn lögmaðnr auðmaður, on fé hafði hnnn til

hlítar, meðan hann lifði.

Jón Siiorrasoii.

Fað/r: Snorri prófastur á Helgafelli, son Jóns, er fyrst var

prestur og síðan syslumaður (sjá Dalasýslu), Magnús-

sonar prests á Kvennahrekku og síðar sýslumanns (sjá

Dalasýslu), Jónssonar prests í Gufndal (sjá Barða-

strandarsýslu).

Móðir: Kristín, dóttir síta Þorkels á Miklabæ Olafssonar og

Ingibjargar, dúttur síra ^órðar Sigfússonar á Myrká.

Kona: Guðrún eldri, dóttir Skúla landfógeta Magnússonar (sjá

Skaptárþing).

B'órn áttu þau ekki, er lifðu.

f>á er Jón var útskrifaður úr skóla frá föður sínum, var

hann um tíma handskrifari í iieykholli lijá þáveranda prófasti,

síðar biskupi, Finni Jónssyni; þar eptir fór Jón utan, og lagði

sig í Kaupmannahöfn eplir guðfræði um nokkur ár; kom þá
fógeti Skiili [jví til leiðar (eptir sögn), að Jón fékk veiting fyr-

ir Hegranesþingi eptir Björn Markússon ö.júní 1757; bjó hann
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á Stóru-Ökrum' í Skagafirði og liafði stundum andstætt í mál-

um, })ar liann liafði lagt sig lítið eptir lögum, fyrri en hann

varð sýslumaður.

1769 var ]\íagnús Gíslason settur dómari í þossari sýslu.

1771 dó Jón sýslumaður Snorrason; Guðrún ekkja lians

bjó eptir mann sinn á Stóru-Ökriim til þess að liún ílutti suð-

ur í Viðey.

Jón sýslumaður liofir skrifað um akuryrkju íslendinga, og

tjáist liann að liafa verið vel að sér í mörgum lærdómsgrein-

um, en eigi svn vel að sér í iögum, sem sambauð emba?tti lians.

Vif:;fns Haiissoii ScIieAÍn;^.

Faöir: Hans Scheving, ]\föðruvallaklausturhaldari, son Lárusar

Schevings sýsluraanns og klausturhaldara sama staðar

(sjá Vaðlaf)ing).

]\fóf)lr: Guðrún dóttir Vigfúsar á Hofi á Höfðaströnd, móðir

Guðrúnar var Hclga-, dóttir Jöns biskups á Hóhira

Vigfússonar. Gruðriin dó 1767.

Koiia: Anna dóttir síra Stefáns á Höskuldsstöðura Ólafssonar

prests Guðmundssonar prests. Móðir Önnu var Ragn-

heiður, dóttir Magnúsar bónda á Stórahóli Björnssonar

sýslumanns Pálssonar (sjá Vaðlaþing). Anna var

fædd 11. deseraber 1729, giptist 1760, dó 30. október

1820, 91 árs.

Börv: A. Stefán, umboðshaldari svo nefnds Stapaumboðs,

skólalærður, átti Helgu dóttur síra Jóns á Staða-

stað Magniissonar og f>órunnar Hansdóttur, systur

Vigfúsar sýslumanns. J>eirra börn:

1. Anna giptist Ólafi syni Björns sekrítera á Esju-

bergi. Þeirra börn

:

a. Helga'^

1) Hann bj() seinast á Hofi á Höfðaströnd.

2) Seinni maður Holgu var, sem fyr er sagt, Jens sýslumað-

ur Spendrup.

3) Helga átti Bjarna Biynjólfsson á Kjaranstöðura, þeirra

börn

:

a. Brynjólfur í Engey á Þórunni Jónsdóttur Erlendssonar frá

Brunnastöðum.
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3- Margrét' giptist 1838 Sigurði snikkara, syni

Jóns lausamanns og borgara í Eeykjavík.

7. í^órunn-.

S. Stefán^.

£. Björn*.

u. Odflgeir^

Tj. Jónas'^.

xt. Hannes '.

2. Þórunn gipt Pétri, sýslumanni á Myrum OdJs-

syni (sjá Mýrasj'slu).

b. Ólafur í Litlateig á Akranesi á Katrínu Oddsdóttur prests

Sveinssonar.

c. Helga á Níels Magnússon á Lambliúsum á Akranesi.

d. Olína á Ásmund á Háteig.

e. Þórunn ógipt.

1) Börn Margretar og Sigurðar Jónssonar:

a. Bjarni var við verzlun í Reykjavík, dó í mislingunum

1882, átti Ingunni dóttur Hans Hofmanns.

b. Rafn skósmiður í Heykjavik á Guðleifu Stefánsdóttur frá

Kalmannstungu.

c. Sigríður dó ógipt, barnlaus.

d. Elín,

e. Ólafur átti Helgu ]\Iagnúsdóttur.

2) pórunn átti Ólaf Ólafsson, dó barnlaus.

3) Stefán í Kalmannstungu á Ólöfu, þeirra börn:

a. pórunn ógipt.

b. Anna á Siggeir á Laxfossi Pórðarson.

c. Olín á Björn.

d. Guðleif á Rafn fyr nefndan.

e. Ólafur ógiptur.

4) Björn á Korpólfsstöðum átti Sigríði Jónsdóttur, sonar

Björns Ólafssonar stiptamtmanns, þeirra börn:

a. Jón ógiptur.

b. Sigríður ógipt.

6) Oddgeir átti Helgu Halldórídóttur, d() barnlaus.

7) Jónas dó barnlaus,

8) Hannes á Akranesskaga á Hullu Björnsdóttur, jieirrn liörn

:
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B. Jónas fæddur 1770, sem eptir venjiilegan skóla-

lærdóm og utanför gjörðis': sýslumaður, sjá her eptir.

C. Guðrún, fædd 7. febr. 1762, giptist 11. sept. 1788

konferenzráði, dr. juris ]\lagnúsi Stephensen í Við-

ey; liiin dó 12. júlí 1832. J>eirra börn:

1. Ólafur sekriteri við landsyfirréttinn, átti fyrst

Sigríði Stefánsdóttur amtmanns Ólafssonar stipt-

amtmanns Stefánssonar. Peirra börn:

a. Guðrún'.

(i. Sigríður-.

Sigríður var fædd 30. ágúst 1702, giptist

21. júní 1819, dó 2. nóvember 1827.

Önnur kona Ólafs sekritera var Marta Stefáns-

a. Guðfinna ógipt.

b. Anna ógipt.

c. pórunn ógipt.

d. Oh'n ógipt.

e. Olafur ógiptur.

f. Björn ógiptur.

1) Guðrún átti síra Ólaf Pálsson, er seinast var prestur á

Melstað. f»eirra börn:

a. Síra ráll á Prestbakka í Hrútafirði á Arndísi dóttur Pét-

urs í Akureyjum Friðrikssonar.

b. Ólavía átti fyr síra Pál á Hesti, son síra Jóns á Stóra-

Núpi Eiríkssonar, þcirra börn dóu ung; svo átti hún síra

Lárus í Selárdal, son síra Benidikts Þórðarsonar: þau

eiga börn.

c. Síra Ólafur í Garpsdal, ógiptur.

d Theodor á Arndísi, dóttur síra Guðmundar a Melstað

Vigfússonar og Guðiúnar Finnbogadóttur.

0. Kristín seinni kona Böðvars, sonar síra Böðvars á Melstað

þorvaldssonar og seinni konu hans Elísabetar Jónsdóttur.

f. f>orvaldur ógiptur.

g. Stefán ógiptur.

h. Sigríður ógipt.

2) Sigriður átti fyr síra Þorstein Jónsson í Vogsósum, þau

skildu ; siðan átti hún Guðmund gullsmið Stefánsson á Varma-

læk og var bans fvrri kona: hún dó barnlaus.
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dóttir amtmanns, systir Sigríðar fyrstn kona

hans. peirra börn

:

y. Magnús'.

?>. Þórður^.

Marta dó 27. október 1833.

Olafur giptist í 3. sinn 1844 Sigríði Þórðar-

dóttur, ekkju síra Tömasar Sæmundssonar^.

2. Þórunn Magnúsdóttir, hún giptist síra Hannesi,

presti á Akranesi, syni Stefáns amtmanns Ó-

lafssonar stiptamtmanns. I^eirra börn:

a. Guðrún*.

p. Magnús^.

y. líagnheiður (16 barn.

3. Sigríður dó frumvaxta, ógipt, barnlaus.

D. Ragnheiður giptist 1783 amtmanni, síðar konfer-

enzráði og dannebrogsriddara, Stoíáni F*órarinssyni,

hann dó 1823^.

Vigfús, sonur Hans klnusturhaldara Schevings, er borinn

á Möðruvallaklaustri 15. janúar 1735. Hann lærði skólalær-

1) Magnús í Viðey, hans kona Aslaug, dótlir Eiríks sýslu-

manns Sverrissonar, sjá Snæfellsnessýslu.

2) Pórður dó ungur,

Enn var dóttir Ókfs og Mörtu:

£. Sigríður, miðkona Péturs amtmanns Havsteins, sjá Norð-

ur-Múlasýslu, síðan átti hún síra Stefán í Kálfholti, son

Helga bi.skups Guðmundssonar Pórðarsonar.

3) Sigriður var dóttir Pórðar sýslumanns Björnssonar, sjá

f>ingeyjarsýslu, bls. 130.

4) Guðrún var f^Tsta kona amtmanns Havsteins, sjá Norður-

Múlasýshi.

5) Magnús dó á háskólanum í Kaupmannahöfn, barnlaus.

G) Bogi hefir talið hér börn Ragnheiðar og Stefáns konfer-

enzráðs, en með því að Jtau eru áður talin neðanmáis á bls.

272—273 við Eyjafjarðarsýslu, og nokkuð fyllra en hjá Boga,

er þeim sleppt hér. Ijó skal þess getið, að börnin voru alls

18, en á tilvitnuðum stað eru ekki talin nema 17; hið 18. var

Jóhann Pétur, sem lærði gullsmíði í Kaupmannahöfn og dó þar

barnlaus.
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dóiu hér í landi, fór svo utan tíl Kaiipmannahafniir til ineiri

lærdóuisframa, oíí' higöi sig [lar oplir lögvísindum um hríð; en

eg efa, að hann tæki í þcím rcynslupróf'. Eptir að Vigfús

kom út, hélt hann um hríð Hólastól, tók hann við honum opt-

ir Svein lögmann og Þóiarinn sýslumann, sem höfðu haldið

hann frá 1758, en slepptu til Vigfúsar 30. september 1762; einnig

fékk hann Möðruvallakhiustur; líka var hann settur sýslumaður

í Vaðlaþingi, þogar í^órarinn dó, 1767, til þess er Jón sýslu-

maður viðtók 1768; einnig fékk hann veitingu fyrir Hegranes-

þingi 21. febrúar 1772; hafði Magnús Gíslason, sem þar var sett-

ur eptir dauða Jóns Snorrasonar, og svo sótt um sömu sýslu.

Vigfús sýslumaður fékk til bústaðar og eignar Víðivelli í Skaga-

firði og bjó þar síðan, meðan hann var í Norðurlandi. Son

siun Jóuas tók haun sér til aðstoðar í sýslumanusverkum 1795,

eu fékk umbeðna lausn frá sýslumanusembættinu 1800; var þó

íá Víðivöllum með konu sinui þar eptir í 4 ár. Síðau flutti

hauu með kouu siuni til dótturmanus síus (síðar kouferenzráðs)

Maguúsar Stophensens, fyrst að Innra-Hólmi, og síðan með
honum til Viðeyjar; dvaldi hann svo í húsum þeirra frá 1804

til þess að hann dó í Viðey 14. desember 1817, á 82. aldurs-

ári, var útför hans gjörð heiðarleg 22, sama mánaðar.

Vigfús var þrekinu meðalmaður að vexti og hafði verið

hraustmcuni ; hanu var að ásýud í andliti all-manudómslogur,

og hafði verið yfir höfuð fríður maður; mikinn ættarsvip

hafði hauu af bróður síuum, Davíð sýslumanui; þó var hanu

gildari vexti, eu lítið lægri. Hafði hann á ungdómsárum

verið nokkuð kringluloitur í andliti, og var um sextugsaldur

þykkleitur og rjóður í kinnum. Hann tjáist að hafa vciið

nuiður fastúðugur og drjúglyndur, ekki fljótráður né fljóttalandi,

en yfir höfuð valmenni. Ekki var gjört af lærdæmi hans,

þó var hanu athugasamur um flest, ástunduuarsamur i embætti

síuu og heppiun í málaforlum, eu friðsamur og hægur í um-
geugni. Hauu var búþcgu góður og auðmaður, húsaði vcl bæ
sinu. Hauu giptist 1760 og haföi lifað í hjónabandi með
ástúðlogri sambúð við konu sína 57 ár (sem nærri níræð sárt

saknaði hans). Auna koua hans var andlitsfiíð, eu Iicldur ó-

frið til augna, rösklog í viðmóti og tali, eu ekki laus við til-

gerð, þótti líka féföst.

1) Hann varð kandídat í lögum 1757.
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Jóuas Vigí'ússou Soheviug.

Faðir: Vigíús sýslumaður, nýnefndur.

Móð/r: Anna Stefánsdóttir, nýnefnd,

Koiui : Ragnheiður Ólafsdóttir stiptamtmanns. pau voru barnhius.

Jónas er borinn 1770 á Víðivöllum í Skagaíirði'. Pá er

hann hafði aldur til, var hann látinn nema það, er ungum
sveinum var títt af heldra standi: numdi hann skóhilærdóm

hjá þáveranda Hólaskóla-kennara Halldóri Hjálmarssyni; út-

skrifaður fo'r hann utan til lærdómsfiama; lagði fyrir sig lög,

og tók í þeim reynslupróf (examen romano-juridicum) með
meöalvitnisburði, Hann g^^örðist svo aðstoðarmaður föður síns

í sýslumannsembætti 1795, eu fékk veitingu fyrir sömu sýslu

IbOO; sýsluskipti haíði hann við Jón sýsluraann Espólín l.'>02

og fékk honum með konungs leyfi Hegranesþing fyrir Þverár-

þing sunnan Hvítár. Júnas ílutti sig þá frá Víðivöllum (hvar

hann hélt bú, meðan hann hélt Hegranesþing) að Leirá í Borg-

arfirði, hvar hann bj(5 síðan, meðau lifði. Hann giptist 1804

Kagnheiði, dóttur Olafs stiptamtmanns, sem áður er sagt; hún

dó 1826 1. marz, með miklu kvennprýðisorði, mjug söknuð af

fiestum, sem til hennar grannt þekktu.

Jónas sýslumaður varð kansellíráð 20. apríl 1816; sagði

af sér sýslunni 1827 og fékk umbeöna lausn í náð 19. maí

sama ár ; liíði svo ekkjumaður á Leirá til þess að hann dó

1831. Utför hans var gjörð hin heiðarlegasta.

Jónas kanselliráð var mannalegur ásýndum, nokkuð stúr-

neljaöur, og mátti heldur kallast fríður en ófríður; fuIIkomiiiD

meðalmaður var hann að vexti, bar jafnan halt höfuðið, sem þó

lýtti hanu eigi, Hann var djarfmæltur og fastur á meiningu

sinni. Fjárgæzlumaður var hanu mikill, en stórhöfðingi, þá er

til þess tók, í útlátum; og sýndist sem hann stundaði til höfð-

ingsskapar og stórmeunsku í fiestu; eins hýsti hann bæ sinn

stórmannlega og varð aTiðmaður mikill; engiun lögvitringur

var hann haldinu ; hann hafði sérlegt auðslán, þó opt væri eigi

forsjállega stofnað með ásetning lifandi penings; hann skeytti

eigi um, þótt hann feldi þar af mikið, þá er eigi gat bjargað

sér sjálft úti á vetrum; cinkum gekk svo með hesta, er hann

varla vissi tolu á.

1) Hann mun ekki hafa verið fæddur á Víðivöllum; líklegra

er, að hann hafi fæðzt á Möðruvallaklaustri.
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Jóii Es]M)líii liiim í'róði.

Faðir: Jón sýslumaður Jakobsson, sjá Vaðla[tiug.

Móðir: Sigríður yngri, dótlir síra Stefáns á Höskuldsstöðum

Ólafss'onar; sjá Vaðlaþing.

Kona: Kannveig, dúttir merkisbóndans Jóns Egilssonar á

Vatnshorni í Haukadal, sjá Dalasýslu. Hún er fædd

6. janúar 1773, og giptist á Leirá 7. júlí 17D7.

B'örn: A. Jakob fæddur 1797, d(j 5 vikna gamall.

B. Hákon, borinn 30 ágúst 1801, lærði latínu og íieira

í Núpufelli hjá Joni presti lærða, og giptist síðar

Sigríði dóttur hans. Hákon bjó þar eptir á Yztu-

Grund í Skagafirði, sem stúdent í llár, en vígðist svo

til kapelláus að Stærra-Árskógi'; þeirra börn voru:

1. Jón, fæddur 1824.

2. Jakob, fæddur 1828.

3. Rannveig Sigríður, fædd 1830.

4. Helga, fædd 1831.

Jón sýslumaður Espólín er borinn í þenna heim að Stór-

hóli (Espihóli) í Eyjafirði 22. oktober árið 1769. Til læringar

fór hann til síra Einars á Grenjaðarstað, þá 12ára, 1781. Árið

1782 og 1783 var hann heima hjá foreldrum sínum, síðar

nefnda árið var hann fermdur. 1784 fór hann 15 vetra tii

læringar suður að Odda, en 1785 heim aptur; 178G var hon-

um 17 vetra komið til læringar að Núpufelli til Jóns prests

læröa. 1788 gjörðist hanu krankur, fór þó utan, deponeraði

sama ár og varð gratisti á Kegenzi, er hann þú nokkru seinna

fékk. 1789 tók hann anuað reynslupróf (í heimspeki og philo-

logiu) með mesta hrósi og var innkallaður. 1790 kum hann

út, var það ár hjá foreldrum sínum, en fór utan 1791.

líeynslupróf í rómverskri lögvísi tók hann 1792 með meðal-

heppni (haud iUaudabilis). Sama ár fekk hann veitingu fyrir Snæ-

fellsnessýslu, kom út fyrir sunnan latid, feröaöist þaðan til Snæ-

ftíllsncssýslu, og var um veturinn hjá frænda sínum, umboðshald-

ara Stefáni Scheving á Ingjaldshóli; en um vorið reisti hann

bú á Brekkubæ við Heilna. Keðst með honum til búsforráða

liannveig, 20 ára, að aldri, dóttir liins merkilega, fróða og

efnaða bónda, Jóns Egilssonar á Vatnshorni í Haukadal í Dala-

1) Síra Hákon var síðast prestur á Kolfreyjustað.
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sýslu (sjá Dalasýslu). Kanuvoig Ijáist snemma að bata verið

raikil bústancls- og framkvæmclarkona. 1796 llutti Jón sýslu-

maður aö Fróðá, og bjó þar 1 ár. Um þær raundir saradi haun

sig rajög að sið ungra manna, og var í mörgu óráðinn; komu

í greinir mcð Ásgrími prcsti Vigfússyni og honum, þó af á-

leitni og kveðskap prcsts, hvcrju sýslumaður svaraði honum

raeð fullum mæii í sama. 1797 skipti hann sýslura við Finn

sýsluraann Jónsson og tók Borgaríjarðarsýslu, ílutti sig þá á

hálft Pingncs í Borgariirði, og Ijjó þar raeðan hann hélt téða

sýslu. Sama ár giptist hann, sera fyr cr sagt, 7. júlí að Leirá,

bústýru sinni Kannveigu, og hélt þáveratidi lögraaður Magnús

Stcphcnsen brúðkaup þeirra með rausn. 1802 tók hanu Skaga-

íjarðarsýslu í skiptum við kanselliráð Jónas Sclicving, og flutti

norður 1803, fyrst að Sturu-Ökrum, síðan á hálfa Flugumýri í

Skagafirði. 1805 lióf hann lestrarfehig þar nyrðra, og var til

þess forgöngumaður. 1806 íiutti hann búferlum að Viðvík og

bjó þar um hríð. 1818 dó Sigríður mdðir haus, og fckk hanu

fjármuui cptir haua til góðra muna (Sjá ætt hennar við Vaðla-

þing, hún var fædd 1734, giptist í fyrra sinn 1753 19 vetra

í'órarui sýsluraanni Jónssyui, varð ekkja eptir haun 22. maí

1767; giptist í annað sinu 26. maí 1769; varð ekkja í anuað

sinn22. raaí 1808, dó sjálf 16. maí 1818 á 84. aldursári. Hún
átti með möunum sínum alls 9 börn, eu barnabörn henuar voru

við heunar dánardægur orðin 48).

1821 eða 1822 flutti hann að cignurjörðu siuui Frosta-

stöðum, og bjó þar síðau, raeðan hanu lifði. 1824 sótti hanu

um lausn frá sýsluraaunscmbætti síuu og Skagafjarðarsýslu og

fékk lausu í náð 1825. Kouuugur gaf houura árlcga 100 rd.

sem lærdómsraauni, eptir að hanu sleppti ombætti. 1828 var

haun kosinn heiðurslimur af hinu íslcnzka bókraeuutafélagi í

Kaupmannahöfn.

Mcð aldriuum gjörðist Jón sýslumaður hoilsuþrotinn, ciuk-

um eptir að hauu lagðist í hinum mikla sjúkdómi, þá cr hann

varð hálfur að kalla máttvaua, þó hrcsstist hauu mikið aptur,

en varð aldrci jafngóður í öðrum handleggnum og að öðru leyli

ckki heldur fullbata. i*anuig bjó haun á Frostastöðum, scm

áður er sagt, við uægtir, sifeldar bókiðnir og lærdómsraeuntir.

einkum í saguafræðum, cins eptir það, að haun 56 ára gamall

sleppti sýslunui, og þótt hann, scm fyr er sagt, á síuum seiu-



423

ushi áriim væii m'iög lu>ilsutæi)iir. Hiimi var vinsæll af öllura

góðum og lærðum mönnum.

Árið 1836, 31. dag júlímánaðar, bar svo til, að hann tók

forð ser á lielulur að finna vin sinn, hinn garala öldung Pelur

prófast Petursson á Víðivöllum, og fylgdi honum soiiarsonur

hans Jón: vegurinn er ekki liálf þingmannaleið frá Frostastöð-

um og að Víðivöllum: kora sýslumaður að Víöivöllum að kvölili

hins 31. júlí; varð þar mikill fagnaðarfundur þeirra miklu öld-

unga: kvaðst sýslumaður kominn í síðasta sinn að sjá vin sinn

og kveðja haim, áður en hann dan. þar Petur prófastur mundi

sig eigi hcimsækja (var l'etur prófastur orðinn 82 ára og hrum-

ur mjög). í]sp()lín sýslumaður naut hinnar beztu aðhlynningar,

sem Pétur prófastur gat veitt, og vöktu þeir með samtali langt

frara á uótt, Um niorguninn færði ]^>óra, koiia prófastsins,

honum kaffi í rúm sitt og talaði við hann um hríð, og til þess

tengdasonur þeirra hjóna, stúdent Siguröur, kom til saratals

við hann; nokkru þar eptir fór syslumaður á fætur og lit. svo

inn aptur, og ræða þeir Sigurður um ýmislegt; optir borð-

hald syfjaði sýslumann; Sigurður biður hann að leggja sig og

fara ujip í rúmið, þaö vill eigi sýslumaður, en kvaðst sem fyrst

vilja halda hoim, því sér væri nú mcð léttasta móti við það,

sem lengi hcfði verið. Þegar reiðskjótar voru búnir, og sj^slu-

maður hafði kvatt vin sinn, Pétur prófast, í rúmi hans, því

hann var þá svo lasburða, að hann treysti sér eigi á fætur,

fór syslumaður frá Víðivöllum á líðandi miðmunda, fylgdi stú-

dent Sigurður honum ásamt fyr neíndum sonarsyni sýslumanns

að Miklabæ, hvar hann dvaldi, meðan heitt var kaffi. Jón

prestur á Miklabæ fylgdi honum þaðan út á Dalsárcyrar; viU

þá sýslumaður eigi, að hann fylgi sér lcngra, hvarf því prest-

ur aptur, þá hinn tjáðist svo frískur, scm þá bczt var. Pegar

sýslumaður kom nálægt Kéttarholti, mælti hann við fylgdar-

mann sinn: «mér er svo illt, að eg þoli ekki að ríða% fer þá

af baki, en strax á bak aptur og ríður mcð hæ^gð spöl lítinn,

fer enn af baki, mælti ckkcrt, sezt niður og hallar ser upp

við þúíu; fylgdarsveinn hans vcrður hræddur, hleypur heim að

Kéttarholti, og tjáir frá þessu bóndanum ; hann fer beinasía

veg upp að Flugumjii og tilkynnir Ara lækni þetta, sem með

fleirum bregður þcgar við, hittir sýslumann að cins ódauðan,

opnar honum æð, cn ekkert blæddi, og skildist þá öndin við

28
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líkamaim; var þar tjaldað yfir líkinu um nóttina, og vakti ekkja

hans þar og flciri. í*etta var að kvöldi 1. dags ágústmánaðar.

2. ágúst var líkið ílutt heim að Flugumýri og veittur heiðar-

legur umbúnaður.

J>annig lézt þessi mikli og merkilegi öldungur með hægu

andláti eptir bæn sinni í sálmabókarinnar Nr. 133, á 67, ahi-

ursári; var hann í þremur sýshim vaUlsmaður frá sínu 22. ald-

ursári og til þess að hann var vctri betur en hálf-sextugur (í

33 ár), en bjó þar eptir í 11 ár embættislaus. Hann var að

hæð 73 þumlungar, (danskt múl) og þar eptir þrekinn; fríður

maður var hann sýnum ; hafði bjartan hárslit og var velfarinn

að skapnaði; hann var nokkuð lotinn í herðum; sköllóttur gjörð-

ist hann þegar á unga aldri ; með hraustustu mönnum, sem nú

gjörast, var hann að afli, þótti og jafnan skemtilegt, að þreyta

aflraunir ; á yngri árum var hann gefmn fyrir ölföng, sem kom

illa við á þingferðum, þar embættisverk hans þá opt voru mið-

ur vönduð, en skyldi, af fljótræði hans ; stóð honum það fyrir

verðskulduðu áliti; á efra aldri var ölfanga nautn hans með

mestu stiningu. Hann var fyr og seinna hið mesta góðmenni;

enginn var hann búhöldur ; en gáfur hafði hann mjög góðar til

lærdóms verka, og var þar við mjög iðjusamur ; ágætt skáhl

var hann og mesti trúmaður með sannleikselsku og rannsókn

í guðfræði og öðrum lærdómsgreinum ; hálærður mátti hann

kallast í þeirri vísindagrein (o: guðfræði); rétt vel að ser í lög-

um, þegar hann gætti sín ; en í sngnafræði var hann fremur

öUum íslendingum, sem eg til veit ; í ættvísi, bæði á fyrri og

seinni tíðum, mun liann og hafa verið með hinum beztu, og

mjög vel að sér i tungumálum ; hann ritaði margt, bæði út-

lagði og samdi sjálfur, bæði í Ijóðum og óbundinni ræðu, með

skynsemd, varkárni og sannleikselsku, einkum í sagnafræði

;

munu lærdómsverk hans lengi uppi; gjörð hefir verið saga af

minna manni. Það er í sanuleika undarlegt, að slíkur lær-

dómsmaður eigi skyldi verða fyrir neinni sæmd hjá stjdrninni.

Við andlát þessa öldungs varð amtmanni Bjarna Thorar-

ensen að orðum þetta.

«Sálar höllu hárri,

er hrapaði rambyggð,

skilar hér jörðu

Jón Espóh'n,
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fædJur 22. október 1769,

en dó 1. ágúst 1836.

Önd hans alkristna,

ofar stjörnum,

fögur og fölskvalaus

fann sinn elskliuga,

en lærdómsverk hans lengur

hjá lýðum vara,

en graíietur á grjóti».

Sigurður skáld Breiðfjörð orti þetta franivarp við fregn

um lát Jdns sýslumanns Espóhns:

1. Syrtir mjög að móðcr Iijarta

meina níði svo í eina,

kveða tindar andvörp undir,

ísastorðar sona vísra,

falla varð fyrir eíldri elli

örðuglegur fræða vörður,

málin hvöss sem hefur þulin

hálig forðum landa uorður.

2. Öldnnm Jóni Espólíni

öðling þjóðar hinum fróða

dagar hvurfu að skapa skeríi,

skaðinn svall í hjörtum allra,

sjötíu ár á vangi várum

vann að fræðum sagna þannig;

lengi heíir annar enginn

einn svo vitur þjónað ritum.

3. Lifir dauðum orðstír æfa

ofar jörð í hávu lofi,

verkin hans hin vísdóms styrkvu

vara meðal þjóða skara.

Andagipt hans okkra landa

ætíð veki fræði og kæti,

önn og snilldir mikilmennis

í minnum vari þúsund sinnum.

4. Sendi aptur ossu landi

alda stýrir spcki valdur

einhvern þann á þrumu fanna

þeim jafn snjallan, sem er fallinn.

28*
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Lifi liafinn heirauin ofar

litálig" önd og sigurmálura

hvellura þar um dægur dilli,

sera dragast aldri ía að kvöldi.

Auk þess, sem lit er komið á prent af Ijóðmæhira hans í

Messusöngsbókinni, Smáritasafninu, Gamni og alvöru, Klaustur-

póstinum, Tíðindunum, Frettablöðunum, Skírni og uokkrum

æfisögum, (nú eru og komuir út eptir hann "andlegir sáhnar»,

útgefnir af syni hans 1839, og prentaðir í Viðey), eu í sund-

urlausri ræðu á dönsku rit í Oklnordiska-félaginu, veraldarsag-

an og 10 hhitir Islands Árbóka og fleira, hef eg sannfrétt,

að hann hefir ritað og lokið við (en sem er þd í handriti)

Viðbót Árbókanna (1 hhiti fullbúinn, en 2 ekki fullbúnir), á-

sarat löngu riti á dönsku raóti llationalistum.

Hér að auki fundust í bókasafni hans að honura látnum

af verkum hans í handritum :

A. Sannar sögur af nafnkenndum fornmönnum, ritaðar

1827 í 3 bindum og 2 blaða broti.

Nr 1 innihcldur:

1. Sögu af Theseusi, sem byrjar bUiðsíðu 1

2. Sögu af Rómúhisi 7

3. Sögu af Martius Coriolanus 12

4. Sögu af Aristómenes Messeniu kappa 21

5. Sögu af Pelopidas . ,
31

6. Sögu Alexanders mikla 41

7. Sögu Pyrrhusar 59

8. Sögu af Agis og Cleoraenes ...,...- '^^

9. Sögu af Paulus Æmilius . . ,
^"^

10. Sögu Sertoriusar ,
^3

11. Sögu Pompejusar mikla '-^9

12. Sögu Catós , .119

13. Sögu Heródesar mikla 1-35

14. Sögu af Gotum og Húnum 165

15. Langbarða sögur 177

16. Carhimagnúsar sögu 200

IS'r 2. í^ar á eru:

1. Sólons saga, byrjar blaðsíðu 1

2. Theraistokles saga . . ,
6

3. Artaxerxes saga minnuga 15
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4. Agesilausar saga 23
5. Platos saga spaka 29
6. Camillusar saga Dictators 35
7. Eveno'sar saga 46
8. Marcellusar saga 51

9. Scipiós saga bins afrícanska 59

10. Markúsar saga Crassusar 69

11. Cicerós saga 79
12. Brútusar saga Cæsarsbana 91

13. Markúsar Antoníusar saga ........ 103

14. Gyðinga saga 124

15. Kross sögur 218

16. er konungatal og fleira til upplýsingar . . , . 231

Nr. 3. I*ar á eru sannar sö(/ur af merkilegum seinni tíða

mönnum, ritaðar 1831, með formála ritliöfundarins (nneinast

að vera fyrir öllum þessum bókum):

1. Hollendinga og Frankismanna sögiir, byrja blaðsíðu 1

2. Gústavs Adolfs og 30 manna sögur 12

3. Karls saga Stuarts og CromAvels 44

4. Kristínar þáttur Svíadrottningar 70

5. Péturs zars saga hins mikla 78

G. Rússakeisara saga og Miinnicks 121

7. Mundrins saga stigamanns 137

8. Friðriks saga bins mikla Prússakonungs . . . 146

9 Men saga 206

10. af útförum Lúðvíks 16. og Frankismönnum . . 226

ÖU þessi 3 bindi eru með þéttri og hreinni hendi syslu-

manns Espólíns, í sterku íslenzku bandi, þokkalegu, og sýn-

ast ekki moga aðskiljast.

Nr. 4. Metamorphosis Ovidii. snúið í hendingum; skeramd á

fyrstu og seinustu blaðsíöu, óinnbundin.

B. Sögubækur, í 4 blaöa broti, fornra Norðurálfubúa og

anuara merkisþjóða í fornum sið, sannar og sera fáorðastar.

Fyrsti hluti

af Eómverjum, uppgangi þoina og stórvirkjum meðal ann-

ara þjóða, ritaðar um 1800, moö formála rithöfundarins.

Nr. 5. fyrsta bindi:

1. þáttur or Frankiskonungalal á Italíu, byrjar blaðsíðu 1

2. þáttur Rómskonungatal 16



428

3. I>áttur Ivæðismanna 46

4. Tríbúna þáttiir 60

5. Tíundarmanna þáltiir 80

6. ítalíumanna þáttur
i . . 94

7. Poena þáttur 118

8. Útlendinga þáttur 169

9. Siðspella þáttur 202

10. Dictatora þáttur, með registri 230

Kr. 6. annað bindi:

11. Augústusar saga með drtölum út á röndinni.

12. Týranna saga. Dto.

13. Vespasianusar saga og sona hans.

14. Trajanusar og Hadriannsar saga.

15. Antonína saga.

16. Severusar saga og ættraanna bans.

17. Járnaldar saga

18. Constantínusar saga og ættmanna hans.

19 Valentiníans saga og sona hans.

20. Theodosíusar saga.

Nr. 7. J>riðja bindi; annar hlutinn; þar á eru sögur af Grikkj-

um, Serkjum, Frökkum. I>jóðve.rjum, Englum og Norður-

landamönnum.

21. þáttur, þjóðíiutninga saga.

22. Saga Bernar Piðriks, Miklagarðs keisara.

23 Justiníanusar saga.

24. Saga Tíberíusar, Mauritíusar og Phocasar.

25. Heraclíusar saga og ættmanna hans.

26. Saga af Leó og Constantínusi.

27. Saga Karlamagnúsar og Miklagarðskeisara

28. Karhinga saga.

29. Saga Saxakeisara.

30. Frankakei>ara saga

Allar með tímatali út á röndinni.

Nr. 8. Fjórða bindi, og svo með ártölum út á röndinni.

31. þáttur, Svafakeisara saga

32. Stjórnleysa.

33. Saga Rúðólfs frá Habsborg, Aðalbjarts sonar hans og

samaklra þ(Mrra.

34. Lytzelborgarkeisara saga og samtíða höfðingja.
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35. Saga Friðriks kyrra oí? Tyrkja.

36. Saga ]Maxiinilíusar og samaldra lians.

37. Saga Karls koisara liins ríka (5.)

38. Saga Áusiiirríkiskoisara og Hinriks ríka rrakkakonungs.

39. Saga Austurríkiskeisara og Lúðvíks hins ríka eða 14

Frakka konungs.

40. Nýju aldar saga.

Öll þessi 4 bindi eru moð góðri settaskript og í rétt góðu

bandi, vel innbundin og verða ekki að skilin.

Nr. 9. Persakonungatal í sottu lotri og íslenzku bandi, litið snjáð.

Nr. 10 og 11. Agiip af Danakonunga sögum með formála,

byrjar á Cimbrum, anno Christí 111, og endar við and-

lát Cliristjáns 7., raeð kviðu aptan við yfir alla kon-

ungana í settu letri, en söguágripin sjálf oru með fljóta-

skript. Bindin eru tvö í íslenzku bandi, samkynja, ó-

skemmd.

Nr. 12. Tímatal, mest útdregið eptir Evald ; Ijósast í kirkju-

sögunni, nefnir þó íiest stórmerki; með formála; heldur

173 blaðsíður; í bozta sottlotri og sterku bandi.

Nr. 13. Ágrip af Svíasögum, byrjar fyrst frá stöðu og skipun

Sviþjóðar og Ynglingatali moð tímatali allt til 1818,

samt registri aptan við yfir konunga frá Gylfa 70 ár

anno Christí og til Carls Jóhanns (Bernadotto); í sterku

bandi nýju.

Nr. 14. Ágrip af Pjóðvorjasögum á 1783 blaðsíðum, með ár-

tölum víða út á röndinni og stuttum formála, í 1 bindi

íslenzku, vel bundið.

Nr. 15. Sigurður með Cljiikungum, hetjukvæði, tilraun, í 8 bók-

um, halda 178 blaðsíður; innsaumað í pappír.

Nr. 16. Kviður fornar, úr svo kallaðri Sæmundar-Eddu, upp-

skrifaðar af J. Espúlín, (NB. safn Sæmundar á að enda á sól-

arljóðum; koma þá floiri fornkviður inn, sem eg eigi veit

hvort safni hans til heyra, en set á spatíuna þær eg

veit), 381 bls., innsaumaðar í mórauðan pakkpappír.

Nr. 17—24. Ættartölubækur Jóns sýslumanns Espólíns, í 8

bindum, vel bundnum, nema sú einasta er saumuð í

porgament (þessi 8 bindi vorða að fylgjast að, þar hvert

vísar í annað).

Framan og ofan skrifað bókaregistur er af raér ritað eptir
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því refjistri, sem liinn merkilegi öldungur Pétur prófastur á

Víöivöllura, eptir tilmælum mínum, hefir fengið son sinn Pet-

ur prest til að upptaka yfir eiginliandarrit Jóns sýsluraanns

Espólíns.

Af fjölda fraraanritaðra sagnabóka, er Jón sýsluraaður

Espólín hefir sjálfur samið allt aptur að nr, IG, og af ýrasum

fræðibókum útdregið, en ort sjálfur her nefndar kviður, utan

nr. IG, og þar að auki margt uppskrifað fyrir utan nr. 16—24,

má sjá, hvíh'knr iðju- og lærdómsmaður hann hefir verið og

hvað nytsamur meðal læröra manna. einkum í sagnfræðura.

Fáir munu þar í fylla hans spor eða vera þar til færir; og

þetta gjörði hann allt launalnust.

Valinkunni valdsmaður konungs, íslands og aldarprýði

Jón Espólín hinn fróði.

Fæddur 22. október 1769. Dáinn 1. ágústl836.

Kandidatus juris tók hann veiting konungs fyrir Snæfells-

sýslu 1792.

Borgarfjarðarsvslu 1797. Skagafjarðarsýslu 1802.

Fékk lansn fumbeðna) í náð frá sýslumannsembætti 1825.

Koshi)! heidvr^Vinmr hóhHcnntafrhif/sins í Kanpmanna-
hijfn 1828.

Hann giptist jómfrú líannveigu Jónsdóttur 7. júlí 1797,

þeirra snnur enn lifandi, Hákon prestur Espólín, sera ásamt

eJdjwDi/ harmar hinn látna þjóðmœring.

Jón valdsraaður Espólín hinn fróði var:

Mih'll að 1'/l-ama og sáJarfiáfum, þriggja sýslna valdsmaður.

Mpiri að snotrnm skáJdshap, guðfra'ði og guðrœhni.

Mestur að herdómsmenntum; sagnafrœði, göðmennsliu,

og Ijnf/i ^Jaqn.

Xixm munu vísdomsíireina verkin dvr í raiklum tíri.

Láriis Stefáiisson Tliorareiisen.

Faðir: Konferenzráð, amtmaöur Stefán Þórarinsson, sjá Vaðla-

þing.

Móðir: líagnheiður dóttir Vigfúsar sýslumanns Schevings, sjá

. hér að íVaman.
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Kmia: Elín, dóttir Jakobs Havsteins, kaupmanns á IIors(>si

(dönsk í báðar ættir).

Barn: Maren Ragnheiður Friðrikka'.

Lárus er 'borinn á Möðruvallaklaiistri 1799'-. Pegar ;í unga-

aldri var hann settur til bókmennta, og eptir numinn venju-

legan skólalærdóm fór hann utan, tók 1. og 2. examen við

háskólann með vitnisburðinum hiudabilis, las þar svo lög,

og tók í þeim fullkomið reynshipróf 1823^, með sama vitnis-

burði, síðan gjörðist hann volonteur í rentukammerinu og var

þar 2V2 ár, fjekk svo veitingu fyrir Hegranessýshi 2. maí 1825,

og kom út samsumars, og settist að í Hofsósi og giptist þar

182G fyr nefndri Elínu. I>ar eptir reisti hann bú á Enni á

Höfðaströnd, og farnast allvel. lét hann þar og byggja sæmi-

lega stofu handa ser.

V i ð b æ t i r.

Líirns Stefáiisson Thorarensen.

Lárus sýshimaður fekk hxusn frá Skagafjarðarsýslu 1853,

hjó einlægt í P^nni, unz hann dó 1864, 19. apríl; kona hans

Elin dó 1873. Hann var valmenni og vel að ser í mörgum

greinum, almennt elskaður af sýslubúnm sínum og ölhim þciin,

er komust i nokkurn kunningskap við hann.

Kristján Kristjánsson.

(Sjá um hann við Skaptafellssýslu).

Skagafjarðarsýsla var honum veitt 2. febrúar 1854, og kom

1) Kona Jóhannesar sýsluraanns Guðmundssonar, sjá Stranda-

sýslu.

2) Lárus ólst upp hjá Vigfúsi sýslumanni Scheving, afa sín-

um, fyrst á VíðivöIIum og síðan í Viðey, er afi hans Hutti

þangað.

3) Hann tók embættispróf í lögum 1821, var svo í rentu-

karamerinu, unz honum var veitt 13. raai 1826 Skagafjarðar-

sýsla, kora hann þá inn um sumarið og var veturinn eptir í

Hofsós og giptist þar 1827, og fór svo að búa í Enni, sem hér

fyrir ofan er sagt.
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hann þá inn iim sumarið, og var fyrsta árið í Hofsós; síðan

fór hann að biia í Hofstaðaseli, en 8. maí 1860 var honum

veitt Húnavatnssýsla, þar bjó hann á Geitisskarði. 1871, 13.

apríl varð hann amtmaður yfir norður- og austurumdæminu og

flutti sig þá að Möðruvöllum í Hörgárdal, en er stofan þar

brann, iiutti hann að Akureyri. 9. júní 1881 fékk hann lausn

frá erabætti sínu og dó árið eptir 13. maí.

Kristján amtmaður var gjörður að riddara dannebrogs-

orðunnar 1874.

Eggert (jniinlaiigssoii Briem.

(Sjá um hann ísafjarðarsýslu og Vaðlaþing),

Eins og áður er sagt (sjá Vaðlaþing, bls. 294) var honum

veitt Skagafjarðarsýsla 18. febrúar 1861, og 1876 var hann og

settur fyrir Húnavatnssýshi, og fekk veitingu fyrir henni 2.

nóvember sama ár. en hann flutti sig eigi þangað, og fékk 12.

apríl árið eptir leyfi til að vera kyrr í Skagafjarðarsýslu. Par

bjó hann fyrst á Hjaltastööum, en fliitti sig þaðan að Beyni-

stað og býr þar enn.

1880 var Eggert sýslumaður gjörður að riddara danne-

brosrsorðunnar.
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IV.

Hi'niapiní?.

HEKUÐ þau í Norðlendingafjórðiingi, sem liggja millum

Hrútafjarðarár og Deildarliamars á Siíaga, líallast, Húna-

þing eður Húnavatnssýsla.
Hinir gömlu þingstaðir í Húnavatnsþingi

:

1. Staður í Hrútaíirr^i.

2. Torfastaðir í Miðfirði.

3. Kirkjulivammur á Vatnsnesi.

4. í^verá í Vesturhópi.

5. J>orkelshóll í Víðidal.

6. Sveinstaðir í Neðra-Vatnsdal.

7. Ás í Fremra-Vatnsdal.

8. Torfalækur á Kolgumýrum.

9. Svínavatn í Svínadal.

10. Bólstaðarhlíð í Langadal.

11. Engihlíð í Langadal.

12. Vindhæli á Skagaströnd.

Kolbeiim Anðkýliugnr^

Faðír: Bjarni á Auðkúlustöðum, auðmaður og höfðingi mikiU

á seinni hluta 13. aldar.

Kona: Frú Guðrún Þorsteinsdóttir'-, er bjó á Holtasiöðuin

1) Herra Kolbeinn Auðkýlingur er í Sjávarborgar-máldaga

kallaður jarl, er beinlínis bendir á það, að hann hefir haft

hirðstjórn, eða, ef til viU, verið jarl, þótt þess eigi sé getið í

annálum.

2) Bæði föður og móður ætt frú Guðrúnar er rakin í Sturl-

ungu og Landnámu; fyrri maður hennar hét Benidikt, og hefir

Benidikt sonur hennar og herra Kolbeins heitið eptir honum
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1322, þá er hiíii gjörði hoimboð Lárentíusi biskups-

efni.

Börn: A. f>orsteinn. B. Benidikt. C. tJÓrður. D. Jón*.

Kolbeinn hefir verið höfðingi mikill á sinni tíð. 1301

kom út frá Noregi herra Kolbeinn Bjarnason. 1309 var hann
veginn af Karlamagniisi Magnússyni (x\nclréssonar) fyrir það,

að hann licfði látið yrkja ílym um hann; 1310 vógu Þorsteinn

Finnbogason og Pórður Kolbeinsson Karlamagnús og Orm
steipi. Porsteinn son Kolbeins hefir og gjörzt höfðingi. Hann
komst í þrætu við Lárentíus biskup, út af því, að hann ókvænt-

ur lagði í sæng hjá sér f)órmenning sinn að frændsemi ; sætt-

ist haun þó seinna við biskup fyrir milligöiigu Guðrúnar Þor-

steinsdóttur, móður hans, og Benidikts, bróður hans. porsteinn

seldi Agli Hólabiskupi reka nokkra 1332; hann lifði 1347^ þá
er hann skipti jörðum við Orm biskup. Benidikt Kolbeinsson

bjó á Auðkúhi eptir föður sinn, höfðingi mikill og auömaður;

þess er getið, að 1323 kom út skip frá Noregi, er Benidikt

Kolbeinsson átti einn^, þá er sagt, að Benidikt hafi komið með
sýslubri'f, en eigi rr getið hvar, h'klega hefir það verið í Húna-
vatnsþingi^ 1326 gjorðist Benidikt samningsmaður railhim

Lárentíusnr bískups og Guðmundar ábóta á Pingeyrum; má af

þessu marka, í hverjum metum Benidikt hefir verið. 1332

seldi liann nokkra reka Agli biskupi. 1345 getur utanferðar

Benidikts. pá er Ormur biskup kom til Hóla. settu höföingj-

ar margir norðanlands úfa nokkurn við honum og einkum
Benidikt, fór biskup utan og rægði marga íslendinga, og af því

var honum stefnt ntan ásamt fleirum höfðingjum nyrðra 1351.

1352 gat Ormur biskup látið fanga nokkra sveina Bení-

1) Það getur og varla verið nokkur vafi á því, að móðir

Glaumbæjar Rafns hafi verið dúttir þeirra lierra Kolbeins eg

og frúr Guðrúnar, sjá Hegraness þing.

2) 134G let porsteinn Orm biskup fá jörðina Enni með veiði

í Blöndu, en fekk í staðinn jörðina Tungunes.

3) F'etta er víst tekið úr Árbókunum, að 1323 hafi skip kom-

ið frá Noregi, er Benidikt hafi átt, en í annáhim A. M. er að

eins getið þess, að Benidikt þá hafi komið út með syslu.

4) Sjá bls. 6.
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dikts': eptir það gekk banii til sátta við biskup, var bann

bniginn að aUlri. 1365 stefndi konungur utan nokkruui rikis-

mönnuni, vitnaði þnð Beuidikt Kolbeinsson ásauit lii'iruin, og

[lá bt'br iiannpnn lifað. 1373 fram fór vitnisburður uni reka

nokkra, er Bonidikt bóndi Kolbeinsson bafði geíið iieyni^taðar-

klaustri með Olöfu''^ dottur sinni, meinast Benidikt' þá dáinn.

Börn bans nefnast teð Olöf* og sonur Kolbeinn; bans getur

við rekasölu til Kgils biskups árið 1332^; það sj^nist scni Hall-

otta rálsdúttir luifi verið kona þessa Kolbeins, og þcirra son

bafi verið Bjarni. 1377 fram fór vitnisbuiður, að Kolbeinn

Benidiktsson bafi gefið Þingeyraklaustri þann bluta í Hafnar-

löndum á Skaga, cr bann átti; var það svarið, að þá cr Kol-

beinn bóudi var stiginn á bak besti sínum og ætlaöi að ríða

til AustQarða, befði bann lýst gjöf þessari og sagt, að það

skybli vera bans testamenti; en í þeirri sömu ferð. þá er Kol-

bi'inn var kominn til Austfjarða vorið 1374 eða 1375, var bann

veginn af Böðvaii Jónssyni frænda sínum á sunnudag. Voru

við þenna gjörniug Bjarni Kolbcinsson*^ og Hallotta Pálsdóttir

nióðir bans. Aður taldir feðgar sýnast líklegir að bafa baft

sýsluvöld, einkura í Húnavatnsþingi; og það er víst, að 1323,

þá cr Benidikt Kolbeinsson kom með skip sitt frá Noregi, bafði

bann konungssýslu, eins og fyr er sagt, og 1357 getur dómara-

1) Það er sagt, að 1351 bafi Kolbcinn Benidiktsson (ekki

Benidikt) verið í stórmælum, og 1352 bafi Ormur biskup sent

marga menn til og látið bandlaka svcina Kolbeius fjóra og

sctja í fjötur og fiytja beim til Hóla og sett þrjnr kárínur

bverjum þeirra, bafi þá Kolbeinn litlu síðar gengið tilsáttavið

biskup.

2) Pessi döttir Bcnidikts bét Ingibjörg, en ekki Ólöf, sjá

SkagaQarðarsýslu.

3) Það er sagt í annálum, að Benídikt bafi dáið 1.570.

4) A að vera Ingibjörg,

5) Þetta virðist varla að geta verið rétt.

G) pað er sagt, að Bjarni Kolbjörnsson bafi 1373 vcgið á l>ýra-

dag mann þann, cr f>orkeIl bét, og bcfir það víst vi^rið þcssi

Bjarni. Þessi maður, er vígið vann, er þó sumstaðcir nefndur

Björn Kolbeinssou, en bitt er líklega réttara.
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verka Benidikts yfir Birni nokkrum'. 1351 bannsetti Ormur
biskup Kolbein Benidiktsson, en leysti hann úr banni 1352 og

sættist viö hann'-.

(iissur tialli Bjaruarsoii.

luðir: Bjöin; móðurnafn Giásurar hefi eg eigi fundið. En í

ættartöiubók heti eg fundið framætt hans talda þannig:

1. Úlfur úargi, 2. Hallbera, 3. Kvöldúlfur, 4. Skallagrímur, 5.

Egill, 6. Þorgerður, 7. Þorbjörg digra, 8. Kjartan í Vatnsíirði,

í). porvaldur þar og, 10. Ingiríður, 11. Vigdís^ 12. Óli, 13.

Oddur, 14. Herdís (kona Svarthöfða Dugfússonar þorleifssonar),

15. Björn, 16. Gissur galli, 17. Hákon, 18, Jún*, 19. Guðný,

20. torleifur Árnason, seinni maður Vatnsfjarðar-Kristínar.

Önnur ættartala telur þannig: 1. f^orgils orrabeinn, hans son

1) |>að er sagt í annálum, að Benidikt Kolbeinsson hafi 1357

fangað þann mann, er Björn hét, og látið brenna fyrir glæp

nokkurn, sem þar er getið ; sýnir þetta, að hann hefir þá haft

sýsluvöld, eða jafnvel hirðstjórn.

2) fíetta er sama, sem sagt hefir verið hér að framan.

3) í viðbætinum við Pórðar sögu Hreðu, er prentuð var í

Kaupmannahöfn 1848, er ættin rakin, sem hér ofan til Jóus

Hákonarsonar, nema hvað Vigdís er talin þar kona Óla I^or-

varðarsonar á Söndum í Dýrafiröi, sem án efa mun réttara.

f^að virðist engum vafa geta verið undirorpið, að sú saga af

|jórði Hreðu, sem áminnzt brot hefir veiið endir af, hefir verið

rituð undir umsjiin Jóns Hákonarsonar í Víðidalstungu, sem

var mikiU fræðimaður, því þar er á tveim stöðum rakin ætt

ofan til hans, og er þetla áþekkt þvi, að í Landnámu þeirri,

er kallast Hauksbók, er á ýmsum stöðum rakið ofan til Hauks

lögmanns og konu hans; og eins er gjört í Landnámu þeirri, er

kallast Melabók, að þar er talið ofan til Snorra Markússonar

á Melum og konu hans, en af þessu leiðir þá aptur, að íngileif

sú, sem ætt er og rakin niður til í sögubroti þessu, hefir verið

kona Júns Hakonarsonar; sjá meira hér um síðar.

4) Jón á að falla hér burtu, því Guðný dóttir Jóns Hákon-

arsonar var ekki móðir Porleifs Árnasonar, heldur hét bóndi

hennar Sveinn Bergþórsson, sjá I^ingeyjarþing, bls. 23.
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2. Grímiir giammaður, 3 Ingjaldur, 4. Grímur, 5. Einar, 6.

Hallkatla', 7. Steinuun-, 8. Bjarui (Björu), 9. Gissur galli

(Steiuunu liefir, ef til vill, verið kona Björus og móðir Gissur-

ar). Gissur .galli er fæddur 1269^, og liefir snemma á uug-

dómsárum orðið mikill uppivöðslumaður, þó finn eg ekki getið

atgjörða haus fyrri eu luinu var yfir bálífertugt, er ekki ólík-

legt, að bauu bæði bafi átt kouu og böru á yugri árum, þótt

þess sé eigi getið.

1306 cr þess getið, uð Gissur vo maun þanu, er Höskuldur

bet; duliu ir orsök þar til og afleiðiug vígsmálsius. Ir508 fór

Gissur utan ásamt öðru stórmenui og gjörðist 1309 birömaður

Hákonar Noregs kouuugs Magnússouar lagabætis, er þá bafði

ófrið mest við Svía konuug; bafði Hákon konungur eugiin fiuu-

skatt fengið um uokkur ár, seudi því Gissur galla og með

bouum Valtý bróður Pretta Páls, ásamt öðru liði að heimta

skattinu; fóru þeir 1310 með liði sínu uorður á Finumörk, áttu

erfiða ferð, eu með atburðum og fylgi þeirra fengu þeir fiuu-

skattinn og béldu beimleiðis. 1311 færði Gissur kouungi

skattiuu og þótti kouuugi rösklega eptirsótt, og var Gissur

með kouungi um hríð. 1312 fór Gissur með herra Ívari Holm

til íslands og tókst þeim greiðlega ferðin. 1313 fékk Gissur

galli í>uríðar Ögmundsdóttur Wrðarsouar úr Bæ; bafði Giss-

ur þá bú í Yíðidalstungu. Petta sumar kom misklíð millum

Gissurar og uorrænua kaupmauua, er lágu á Gáseyri ; var berra

Úlfur af Duuka fyrir kaupmönuum, og veittust að þær tvær

skipsbafuir, er þar lágu, hlupu að Gissuri og haus möunum
með bardaga, er voru ofurliði bornir. Gissur, sem befir gefið

sig mest fram, særðist þá svo, að hauu lá 12 mánuði í sárum,

en varð þó alheill. 1315 fór Gissur enn utan og til Hákonar

konungs, var hauu optast í biið bans, vel metinn sakir karl-

meunsku og hugprýðis, átti kouungur í stríði við Svía, er böfðu

1) Hallkatla var kona Rafns Sveiubjarnarsonar.

2) Steiuuuu hét koua Odds Ólasonar, þeirra böru voru þau

Rafn Oddssou, og Herdís koua Svartböfða Dugfússouar, þeirra

son hefir Björu faðir Gissurar galla verið.

3) Gissur galli bafði uafn Gissurar jarls forvaldssouar, er

andaðist áriuu áður eða 1268.
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herjað í Víkinni. 1317 bauð Hákou konungur út leiðarigri og

fór til Víkurinnar nieð uiikinn lier og herjaði, en Svíar flýðu

undan; um liaustið sneri konungur aptur með herinn; herra

Gjarðar ötyrði einu herskipi, er inni fraus, þá er konungur var

farinn, skipið varð eigi svo flj(5tt vakað út, sem þurfti, og því

söfnuðust Svíar sanian og sóttu að Norðmönnum, er vörðust

vel. Gissur hefir verið annar fyrirniaður skipsins, sýndi karl-

raanulcga vörn og var skotinn meö spjóti gegnum aflvöðvann á

vinstra handlegg; loks urðu Norðmenn bornir ofurliði, þá var

Norðniöniium heitið griðum og gáfust upp, en Svíar héldu eigi

loforð sitt, fönguðu þá alla og hjuggu strax eptir alla utan

Gjarðar og Gissur; þeir voru settir í járn og dýflissu á imbru-

dögura á jólaföstu; litlu síðar var herra Gjarðar höggvinn, en

1318 var Gissur útleystur úr fangaturninura í Svíaríki laugar-

daginn fyrir páska, og fór sem fyrst til Hákouar konungs. I*á

er Gissur var korainn til Noregs fekk koiiungiir honura veizlu

nokkra um hríð, en skömrau þar eptir 1310 í raaímánuði dó

Hákon konungur, en Wagnús, er kallaðist smekkur, Eiriksson,

dóttursonur Hákonar konungs, var sama sumar til konungs

tekinn ungur að ráði, og því voru mest ráð undir lendum

mönnum, cr skeyttu lítið um Gissur sem útlendan mann. 1320

virðist Gissur að hafa farið út til íslands og til bús síns, en

1322 fór hann enn utan, cn kora út aptur 1323, og cr eigi þar

eptir getið utanferða hans. 1324 fæddist Hákon son Gissurar

galla. Hvort Gissur hafi hur á landi haft léni nokkurt, er ekki

víst, þó cr eigi ólíklegt, að hann hafi fengið uraboð yfir sýslu

hjá Eiríki hirðstjóra Sveinbjarnarsyni, sem opt sat í Vatns-

firöi, og tel eg líkast þar til Húnavatnsþing, þótt cigi færi ætið

eptir, hvar þcir sátu, en stopult hcfir það vald hans verið.

Gissur var raikill kvcnnamaður og helt frillur; Lárcntíus Hóla-

biskup fann að því við hann, gjörðust og þar af raillum þeina

raargar greinir; líka fann biskup að tíundar-afdrætti Gissurar,

þó fór svo loks, að Gissur lét undan og sættist við biskup,

urðu þcir þar eptir allgóðir vinir. 1359, þá er Gissur var ni-

ræður, kom Jón biskup Eiríksson til Hóla, vingaðist Gissur við

hann og fékk honura rcka nokkra á Vatnsncsi fyrir sálu sinni,

fór allt vel raeð þeira. í elli sinni lifði Gissur í kyrrð og dó

1370, vetri betur cn tíræður.

Gissur hefir vorið kappi raikill, ckki jafnaðarmaður, auð-
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ugur og uiesti liöíðingi. Hákon, son Gissurar, var borinn 1324;

þá er lianu haföi aldur lil, fór hanu utan, og gjurðist höfðingi;

hann fekk eptir fööur siuu meiri hluta af fé hans, því hann

var skilgetinn, eu ílest önuur böru Gissurar hafa veriö óskil-

getin. Snemma gipti Hákon sig, og voru ektabörn haus Guðuý,

er átti Arna bónda PJinarsson í xVuðbrekku, þeirra sou var por-

leifur í Vatustirði, er fekk Vatnsfjarðar-Kristínar, og Jón Há-

kouarson í Víðidalstungu, sem fæddist 1350. Hákon átti skip

í förum sem faðir hans', og var talinn mikill höfðingi.

Svo úljúsar eru þá sagnir, að eigi íinn eg heiti kouu Há-

konar; aunálaritarar tjá, að Hákou haíi látizt 1381; óljóst er,

hvort hann hati haft sýsluvöld, en auðmaður hefir hann verið

mikill og kallaður í fornum ritum höfðiugi. Jón Hákonarson var

fæddur 1350, og tók föðurleifð sína Víðidalstuugu, haun var

og auðugur höfðingi. Synir hans tjást að hafa verið Hákon-

og Helgi; Helgi átti Margrétu ÞorleitsdótturMarteinssouar, þau

voru barnlaus, dæmdi því Kafu lögmaður Guðmundsson 1416

um arf eptir þau^. Sumir ætla og, að Guðuý móðir Þorleifs

1) Að Gissur galli eöa Hákon souur haus hafi haft skip í

í'örum, hefi eg eigi annarstaöar seð, og efast um, að það se rétt,

sjá hér síðar.

2) Að nokkur son Jóus Hákonarsonar hafi heitið Hákon,

hefi eg hvergi seð, og held það varla rétt.

3) Kafu úrskurðaði, að \,2 Víðidalstuuga hefði tilfallið eptir

Helga Jónsson, sou Jóns Hákouarsouar, konu hans, Margréti

I'orleifsdóttur, dóttur Porleifs Marteinssouar, eu hálf Guðnýu
Jónsdóttur, dóttur Jóus Hákouarsonar, og bæri því sá partur

í-'orlcifi Áruasyui eptir kaupi hans við Svein Bergþdrssou, mann
Guðnýar. Júu Hákonarsun hafði gefið Víðidalstungu Helga syni

síuum til jafuaðarskipta við önuur böru sín. í^orleifur Mar-
teinsson hefir uukkru seinna dáið barulaus, þvi 1427 úrskurðar

Kafn lugmaður Guðmundssou. að arfinn eptir haun ættu að taka

bróðurdætur hans, Solveig Ólafsdóttir og l^uríður Ólafsdóttir;

faðir þeirra og bróðir Porleifs het Ólafur Marteiussou og var

kallaður Staði, hauu hafði verið tvígiptur, hét fyrri koua hans

Hallbera Kolbeiusdóttir, og var þeirra dóttir Solveig, eu seinni

koua haus hét Ingibjörg Áruadóttir, og þeirra dóttir var Pn-

29
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Árnasonar haíi vcrið dóttir Jóns Hákonarsonar, eu ekld systir

Jóns*. 1382 er þess getið, að skip liaíi fundizt fyrir Aust-

Qörðum Hákonar búnda Jóussonar með 90 manna- (er líklcgt

að það hafi verið gefið téðum Hákoni, þá barni af afa sínum

og nafna, þó er líklegra, að Hákon hafi skipið átt og hafi það

verið við hann kennt, þó hann þá væri dáinn, en föðurnafn

Hákonar sé villt ritað og hafi átt að vera Hákonar Gissurar-

sonar). 1396 tjáist að Páll Gaddur hafi í þingreið sært Jón

bónda Hákonarson, komst Páll í kirkju á Eyðum austur, og var

borinn út þaðan sofandi af þremur mönnum í dularklæðum og

síðan höggvinn í Húnavatnsþingi. Sýnist sem þessir feðgar,

hver eptir annan, hafi verið stórhöfðingjar og valdamenn, líkast

til í Húnavatnsþingi.

Beuidikt^ Bryujólfssou.

Faðir: Brynjúlfur ríki, dó 1381, máske valdamaður.

Kona: Margrét dóttir Eiríks ríka á Möðruvöllum, sjá Vaðla-

þing.

Barn: Blagnús á Espihöli faðir Brynjólfs samastaðar, föður

Einars, föður Jóns.

Benidikt og Brynjólfur voru höfðingjar og stórbæudur um
aldamdtin, en óvíst er um sýsluvöld þeirra, þó virðist hklegt,

að þeir hafi um tíma haft umboð nokkurt, Kkt og aðrir auð-

menn, sera fengu annaðhvort um lítinn eða lengri tíma leni

hjá hirðstjórum, þegar þcir gáfu þeim fé til þess og guldu

ríður. Maður Solveigar hét Sveinn Bjarnarson, en í*uríðar Guð-

mundur í>orIáksson; og hjá þeim fékk I^rleifur Árnason hinn

helminginn af Víðidalstungu.

1) I*að er skakkt og getur, sem sagt, eigi staðizt, að Guðný

Jónsdóttir hafi verið móðir porlcifs Árnasonar.

2) Petta skip hefir án efa átt Hákon Jónsson, er var maktar-

maður í Noregi, og 1390 varð féhirðir í Björgvín (sjá um hann

Tímarit mitt 1. B. bls. 46). Formenn á skipi þessu voru:

Guðbrandur í Auðnargarði og Brandur Pórðarson.

3) Bróðir Benidikts var, sem fyr hefir verið sagt, Björn Brynj-

ólfsson á Stóru-Ökrum, faðir Sigríðar, konu I^orsteins hirðstjóra

og lögmanns Ólafssonar.



441

ríkulega afgiít, oii úvíst er, að [icii liali licldiir lialt vökl í þossari

sýslu, eu öðrum norðaiilauds. 1432 sýnist sem Benidikt sé dáinn,

[tví [)á afhonti ekkja lians og son [jeirra Magnús Jóni biskupi

Vilhjálmssyni. jörðina SjávarborgS þar hafði Margrét búið 1403.

Systir Margretar hafði fylgt Steinmóði presti, og átt með hon-

um tvo sonu, sem Steinmöður prestur aríleiddi, þar eptir dó

Steinmóður prestur í plágunni niiklu 1403, erfðu þá synir hans

það, er þeim var testamentérað, en dóu skömmu þar eptir í

téðri plagu, en móðirin erfði sonu sína, og dó litlu síðar; þá

erfði Margrét systur sína; hinar systurnar kölluðu þá eptir aríi

og varð þras um það; Margret gaf þá biskupi sinn hluta arfs-

ins, sem eigi vantaði fylgi að ná honum undir sig-. Magnús son

Benidikts og Margrétar fiutti að Espihóli frá Hoíi, þá Brandnr

Jónsson, seinna lögmaður, tók Hof^. 1433 klagaði Brandur upp

á Hofs kirkjufje, þar um dæmdi Jón biskup Vilhjálmsson kirkj-

unni fje og bætur. 1471 seldi Maguús I^rleifi hirðstjóra

Björnssyni Ingveldarstaði á Keykjaströnd. Magnús var maður

auðugur, átti marga sonu og fékk sitt höfuðból hverjum; Brynj-

ólfur á Espihóli var einn af sonum hans^

1) Biskup hetir rétt á eftir því, er hann fékk Sjávarborg,

fengið hana Lopti ríka Guttormssyni, því Loptur átti hana, er

hann dó.

2) fessi saga, að ein af dætrum Eiriks ríka á Svalbarði hafi

fylgt síra Steinmóði Porsteiussyni, steudur svo víða, að hún
verður víst eigi rengd, þótt cg viti eigi, hvaðan hún er tekin.

3) Pau mæðgini Margrét og Magnús Benidiktsson áttu í þrætu

út af Hofi á Höfðaströnd við Brand Jónsson, og lítur svo út,

sem Brandur hafi borið þar hærri hluta, því Brandur lögmaður

Jo'nsson sat fyrst á Hofi.

4) Asgeir Áriiasou.

Faðir: Arni, almennt talinn Kinarsson.

Kona: Guðfinna Porgeirsdóttir (ekki Porgríms eins og stend-

ur í Árbókunum).

Sonur : Jóu Asgeirsson, sjá Ísafjarðarsýslu,

Asgeir hefir verið ríkur höfðingi á siuni tíð, og búið fyrst

fyrir norðan, en flutt síðau vestur á land, Hanu átti í máli

29*
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Einar porleiíssou.

laðir: I*orleifur Arnason í Vatnsíirði (sjá ísatjarðarsýslu).

Móðír: Vatnsfjarðar-Kristíu Björnsdúttir Jórsalafara.

Eiuar giptist eigi, og sum rit segja, að liann eigi hati átt

lauubörn, er giptust, en aðrar fræðibækur segja, að hann hafi

við Svein nokkurn Hallvarðsson, og uefndi 1415 Þorleifur Árna-

son, er þá hélt Skagafjarðarsýslu, tólf menn í dóm á Ökrum i

Blönduhlíð til að dæ^a það mál. Sveinn þessi Hallvarðsson

var ríkur bóndi í Skagafirði og hafði eignast Ríp í Hegranesi,

en bæði hann og kona haus Astríður Jörundarddttir gáfu scin-

ast biskupinum á Hólum próventu sína, og við það komst Ríp-

ur undir Hólastól.

1421 hafði Ásgeir mikil jarðaskipti við porleif Árnason og

fékk honum með samþykki fyrnefndrar konu sinnar hálfa Auð-

kúlu í Svínadal, hálft Mosfell, hálfa Geithamra, hálfa Grund,

hálfa Ljótshóla, hálfa Snæðingstaði (= Snæringstaði), hálf

Hrafnabjörg og háift Holt og þar að auki alla jörðina Tungu-

nes; en J>orleifur fékk honum aptur með samþykki konu sinn-

ar Kristínar Björnsdóttur Hvamm í Hvammssveit, Kyrínastaði

(= Kyrnastaði), Skarfstaði, Glerárskóga og Leysingjastaði, þar

með fylgdu og Hvammskirkjujarðir, Akur og Efri-Hvammur.

Petta virðist beinlínis benda a það, að annaðhvort Ásgeir

sjálfur, eða kona hans Guðfinna, haíi verið kominn af I^orsteini

syni herra Kolbeins Auðkýlings, því höfuðbólið Auðkúla mcð

tilliggjandi jörðum mun hafa skipzt til helminga cptir herra

Kolbein, millum sona hans Benidikts og f*orsteins (þeir J^órður

og Jón Kolbeinssynir hafa annaðhvort verið óskilgetnir eða sem

önnur skilgetin börn herra Kolbeins, hafi þau verið fieiri, fcng-

ið aðrar jarðir), og Tuuguncs hafði porsteinn, scm fyr er getið,

íengið hjá Hólabiskupi.

1422 er Ásgeir sýslumaður í Hiuiavatnssýslu, og útncfnir

þar þá á Torfastöðum í Miðfirði 12 menn í dóm, sama ár

sleppir hann sýslunni ; eigi mun hægt að segja, hvenær hann

hefir orðið þar sýslumaður. Fyr teður dömur hljóðar þannig:

Öllum mönnum, sem þetta brjef sjá eður hcyra, senda

Matteus rétursson, Hákon Magnússon, Arnbjörn Eiuarsson,

Guðmundur Porláksson, Kolbeinn Andrésson, Ari Vigfússon,
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átt tvö launbörn og tnstamonterað þeim 10 luulr. hiuKlraða,

hafi annað þoirra verið Piiríðnr, som Sigvaldi Langalíf numdi

frá móður sinni Ólöfii ríku. Pótt Einar hefði þetta gefið, hefði

Þorvaldur Bergþórsson, fórarinn Oddsson, forkell Ásbjarnar-

son, Magnús Ijormóðsson, Ófcigur f*orgeirsson, Svartur Stefáns-

son kveðju guðs og sína, kunnigt gjörandi, að á Torfustöðum í

Miðfirði á almennilegu þingi vorum vér í dóm nefndir af ær-

b^CTum manni Ásgeiri Árnasyni, er þá hafði konungsumboð yfir

allt Húnavatnsþing, aö dæma á miUi þeirra Jóns Arnbjarnar-

sonar og Kafns Sveinbjarnarsonar (af einni hálfu) og f*orvarð-

ar Ólafssonar af annari hálfti, og greindur Þorvarður var retti-

lega þá fyrirstefndur, og sakir þess að áöur greindur Jón og

Hrafn kærðu það til í>orvarðs Ólafssonar, að hann hefði að

halda vostakk með briggishnappa með vír og spensl með silfur,

er Katrín móðir lians hafði skipað síra Ásgrími Snorrasyni fyrir borð

og kennslu Þorvarðar sonar síns, og hennar bréf þar fyrir gjört

vottar. Pví dæmdum ver þrátt nefndir dómsmenn þrátt nefnd-

an Þorvarð Ólafsson skyldugan að afhenda og lúka áður greinda

gripi Jóni Arnbjarnarsyni og Hrafni Sveinbjarnarsyni, eða

þeirra löglegum umboðsmanni innan mánaðar að heyrðura

dóminum hér á Torfustaðaþingi í Miðfirði, ef þeir eru til, en

ef þeir eru eigi til, þá aðra svo góða undir sinn svarinn eið,

nema hann sverji með svörðum vottum, að þeir séu afhentir

áður. Item í annari grein, svo [báru skijlríkir vottar, að títt

nefndur Þorvarður hefði ha[ndlagt síra Ásgrími] Snorrasyni í

fjárskipti og reikningsskap fimm kúgildi til fullrar eignar, því

dæradum vér opt nefndan porvarð skyldugan að lúka að næstu

fardögum fimm kúgildi með þessura fríðleika, kú og ásauðar-

kúgildi raeð fullura lögvöxtum og þrjú geldfjárkúgildi með leig-

um og leiguleigum, ef þeir geta það sýnt, að þeir hafi beitt og

krafið að lögura. en þeim fullrétti, Jóni v merkur en Hrafni 4

merkur, rétt lúkt í öllura lögaurum innan mánaðar hér á Torfu-

stöðura að heyrðum dúminura: en ef þeir sýna ekki, að þeir

hafi krafið að lögum, gjaldi þá með leigum þessi 5 kúgildi,

nema títt nefndur porvarður geti sýnt, að hann hafi lúkt áður;

skal bann öll sín próf leiða hér á Torfustööum í Miðfirði fyrir

konunus umboðsmanni innan nuíiiaðar. að hevrðura dúminum.
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það verið meira cn löggjöf, liefir Björn bróðir Einars eigi lát-

ið það haldast, allra sízt sé það satt, að puríður dóttir Einars

hafi verið nuœin burt frá Skarði, að óvilja Björns. Einar sat

Item í 3. grein um þann eið, er Pórarinn Hallvarðsson sór og

tveir vottar aðrir sóru eins vitnis, þann eið og skrá, dæmdum
vér til lögmanns og svo mikið, scm oss bar yfir að taka, en

konungi rétt eptir bók; og til sanninda hér um setjum vér fyr

nefndir menn vor innsigli fyrir þctta brof, skrifað á Torfustöð-

um í Miðfirði mánudaginn fyrir jdnsmessu baptistæ, anno domini

Mo CD" XX" secundo.

Af þcssum dómi má sjá, að áður en Ásgeir varð sýslumað-

ur í Húnavatnssýslu, bafa þar stundum verið fleiri en einn

sýslumaður í senn.

1428 let Porsteinn Ólafsson, er þá var hirðstjóri norðan

og vestan á íslandi dóm ganga í Hvammi í Hvammssvcit um
Ásgeir Árnason og Jón son hans um drápsrikti (sjá bls. 311).

Guðmnudur ríki Arason.

Faðir: Ari Guðmundsson á líeykhólum, sjá bls. 24 og 25 og

Stranda- og Barðastrandarsýslur.

Móðir: Ólöf Þörðardóttir Sigmundssonar.

Kona: Helga dóttir forleifs Árnasonar og Kristínar Björns-

dóttur Jórsalafara; Helga átti síðar Skúla son Lopts

ríka Guttormssonar.

Börn: 1. Solveig kona Bjarna, liins góða manns á Brjánslæk

Þórarinssonar; Einar son Björns ríka Þorleifssonar

lét vcita honum licimsókn og drcpa.

2. Andrés laungetinn átti Porbjörgu, dóttur Ólafs yngra

Tóna Gcirmundarsonar.

Sjá um Guðmund Barðastrandar- og Strandasýslur; hér

skal að eins geta þcss, að Guðmundur hcfir tckið Húnavatns-

sýslu 1422, þegar Ásgeir sleppti hcnni; þctta cr Ijóst af fylgj-

andi dómi:

Pcim góðum mönnum, sem þetta bréf sjá eða heyra, senda

Hallr Porgrímsson, Pétr Þórðarson, Jón Porgrímsson, Arnbjörn

Einarsson, Guðmundr Þorláksson, Bjarni Gunnarsson, Hallr Por-

kclsson, Porkcll Asbjarnarson, Kolbeinn Andrésson, Einar Porðar-
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á Gign sinni Aiiðkúlu, er líkast að hann hafi völd haft í Húna-

vatnsþingi, áðiir en hann varð hirðstjóri, en sjálfsagt cptir það,

þó var hann ýmist erlendis eða hér. Ágreiningur mikiU er um,

son, f>órarinn Ásbjarnarson, Jón Oddsson, Svartr Stefánsson (kveðju

guðs og sína) kunnugt gjörandi, að þá er liðið var frá hingaðburði

vors herra Jesu Christs M" DC" (á að vera M" CD°) vícesimo

secundo, miðvikudaginn fyrstan í vetri vorum vér í dóm nefndir

af Guömundi bónda Arasyni á Torfustöðum í Miðfirði á þing-

stað réttum, að dæma í millum Pétrs Finnssonar og f>orbjarn-

ar (á að vera |>orvarðar) Ólafssonar um þá peninga, er Ingi-

björgu Klementsdóttur féllu eptir Margréti móður sína og Ó-

lafur tók að sér eptir Margréti móður þeirra, og svarið er af

tveimur skilríkum vottum, að Magnús Grímsson reiknaði níu

tigi hundraða sér og sinni kvinnu hið næsta haust áður en

hann deyði og vann þar á fullan bókareið, því dæmum vér

áður nefndum Pétri í uraboði konu sinnar hálfan fimmta tug

hundraða af þeim níutíu hundruðum með leigum og leiguleig-

ura síðan hann fékk Ingibjargar til þess er Pétur beiddi og

krafði, síðan dæradura vér með fulhim laga-ávexti um þau tvö

ár, að svarið var, að Pétr hefði bæði beitt og krafið. Idem

dæmdum vér Þorvarð Ólafsson skyldugan að lúka þessa pen-

inga heima á Auðunnarstöðura að næstu fardögura, skyldi títt

nefndur Porvarðr sýna raeð svörnum eiðum, hvort meira væri

frítt eða ófrítt, innan mánaðar særra daga; en ef eigi verður

sýnt, þá dæradura vér þriðjung frítt en tvo hluti ófrítt, annað

en það í jörðu liggur, skal Porgrimur (á að vera I>orvarður)

þessi próf leiða fyrir Guðmundi sýsluraanni eða hans löglegum

umboðsraanni. Síðan dæradum vér opt nefndum Pétri v merk-

ur í fuHrétti á hverri kröf og lúkast innan mánaðar heima á

Torfustöðum að heyrðura dóminura í öllum lögaurum. Og til

sanninda hér ura setjura vér fyr nefndir menn vor innsigli fyrir

þetta ddrasbréf, gjört í sama stað dag og ári, sem fyr segir.

I>að virðist eigi ósennilegt, að Guðmundur hafi enn haldið

sýsluna 1427, því þá er sagt í annáhira ura norðurreið Guð-
mundar Arasonar til Húnvetninga, að mörgura hafi þótt þungt

að verða fyrir henni af þeirra raanna framferði, er raeð bónd-

anum riðu.
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hvenær haiin tók hirðstjórn, nokkrar bækur telja það vorið

hafa 1428' -38— 46, en eg meina sannast, að hann hafi orðið

hirðstjóri 1436, sloppt hirðstjórn 1439, þá or Ólafur Nikulásson

tók hana, Einar hafi ojörzt hans umboðsruaður optir Stageu-

berg, nálægt 1441, og það hygg eg að hann hafi verið 1443,

þá er þeir bræður voittu.-t að Guðmundi Arasyni og foflettu

hann, því þá tók Einar Keykhóla, og hafði þai' annað bú: af

kvittun síra Porleifs, or hann gaf Staðarhóls-Páli, sýnist, að

Einar bafi keypt þá af konungi. en testamentorað þá Þorleifi,

bróðursyni sínum. Hvað longi Einar hofir haldið Húuavatns-

þing eða aðrar sýslur, bæði som hirðstjóri og hirðstjóra um-
boðsmaður, fæ eg eigi uppgötvað, en það er nokkurn veginn

víst, að hann kól til dauöa á Sölvamannagötum 1463 (sjá Arb.

2. þ. bls. 61). Hvað se markvort um hann að rita, utan það,

er finnst í ættartölum, or mör dulið. Liklogt er. að hann bæði

hér og í öðrum syslum liafi liafi umboðsmonn, þogar hann var

hirðstjóri, eða hirðstjóra umboðsmaður, þótt oigi viti eg nöfn

þeirra moð vissu, því gáta niín <'r. að oiun þoirra hafi vorið

Skúli Loptsson.

Skúli Loptssoii.

Faðir: Loptur ríki Guttormsson (sjá Vaðhiþing),

Móðir: Kristín Oddsdnttir.

Kona: Helga dóttir í'orleifs Árnasonar og Vatnsfjarðar-Krist-

ínar (sjá ísaQarðarsy'slu). Helga hafði áður átt Guð-

mund ríka Arason á Iioyklu'dum, sjá Strandasj'shi.

Börn: A. Guðmundur prestur, hans barnamóðir, dóttir Brands

lögmanns Jónssonar- (sjá Vaðlaþing); þeirra börn:

1. Skúli sýslumaður. sj:í hor síðar.

B. Pórunn átti Sloin son Brands h'>gmanns Jónssonar.

Peirra bOrn

:

1) Eg held að rettast se, að Guðmundur Arason hafi raisst

Hiinavatnssýshi 142S, og að Einnr þá liali tokið hana.

2) Barnamóðir síra Guðraundar Skúlasonar telst Guðrún

dóttir Brands lögmanns, sjá Vaðlaþing, bls, 171, og hér síðar.
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1. Giiðný'. 2. Þorfforöur. 3. Solveifí^ átti Einar

IJrynjólfsson á Stórhöli; börn:

a. ]\Iálrafríður.

l^.
Sigríður.

Loptur ríki hafði gofið Skúla syni sínum 2 hndr. hundr-

aða, og svo erfði hann raóður sína, gjörðist hann höfðingi og

maktarmaður: hann racina eg að hafi orðið ura hríð sýslumað-

ur í Húnavatnsþingi, niáske í uraboði annara, líkast ílinars

Porh^ifssonar nálægt 1440 oða seinna; hann hafði raikil jarða-

skipti, soldi Silfrastaði 1454, keypti Ás í Vatnsdal og Tungu í

Miðfirði 14G7; en 1477 kvittaði Holga Þorloifsdóttir Skúla

Loptsson bónda sinn ura 37 kiigildi, er hún hafði orft optir

Guðnýu systur sína í Auðbrokku Sagt or, að Skúli á oldri

árura hafi flutt sig suður á hxnd, og sotið þar að eignura sín-

um. Sira Eyjólfur ritar, að 1488^ hafi Skúli gefið fyrir sálu

sinni til Viðoyjarklausturs Hlíðarliús og Víðgarð, on aðrir rita,

að það hafi vorið Heiðarhús í Útskálasókn, með því skilyrði, að

hnnn dæi á Suðurlandi og væri grafinn í Viðoy; en sú gjöf

oða lofun lilýtur fyr skeð hafa, því 1479 vildi Guðmundur
prestur, son Skúla, ripta þoirri gjöf og varð því fyrir stofnu-

förum og málssóknum, sýnist sera Skúli liafi þá verið dáinn og

grafinn í í Viðoy.

Bessi Einarsson.

Faðir: Einar* sýslumaður Árnason (sjá I>ingeyjarþing). Einar

1) Guðnj' átti Arnfinn Jónsson, sjá Vaðlaþing, bls. 170.

2) Kona Einars Brynjólfssonar var Solveig dóttir Gríms Páls-

sonar, sjá Pingeyjarþing, bls. 44, okki Solvoig Brandsd('»ttir.

3) Eptir gamalli diíraabók framfór þotta 1478. Skúli gaf þá

klaustrinu í Viðoy jörðina Hoiðarhús, er liggur í Útskálakirkju-

sókn, til æfinlegrar oignar og frjáls forræðis þannig, að hann

kjöri sér legstað í kirkjunni í Viðey, ef hann dæi sunnanlands,

en dæi hann norðanlands, þá skyldi jörðin samt vora óbrigðu-

leg oign klaustursins í Viðey, en hann skyldi sor þá aptur á

mót fyrir jörðina sáluraessu eitt ár um kring.

4) Pað er án efa skakkt, að faðir Bessa hafi verið Einar

Árnason, sjá hör ura Þingoyjarþing, bls. 28 og 29. Eyjólfur

lögmaður var ekki heldur Árnason.
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var bróðir Eyjólfs, föður Einars í Dal, sem átti Hólra-

fríði Erlendsdóttur.

Kona: Sæunn Guðnadóttir Oddssonar lögmanns Lepps Þórð-

arsonar. Sæunn var ekkja', þegar hún giptist Bessa.

Börn: A. Þorbjörg átti Daða sýslumann son Ara í Snóksdal

Daðasonar Dalaskalla; móðir Daða Arasonar var

Þórunn Þórarinsdóttir. Börn Daða og Þorbjargar:

1. Pórunn átti Guðmund Finnsson frá Ökrum
Péturssonar; börn:

a. Halldór bóndi í Hlíð í Hörðudal.

b. Ingiríður- átti Ólaf sýslumann Guðmundsson

(sjá Strandasýsln).

c. Porbjörg átti Ólaf Guðmundsson í Bolungar-

vík.

d. Bjarni^ á Hörðubóli.

e. Guðrún átti Holga Holgason.

f. Daði sýslumaður í Snóksdal, (sjá Snæfells-

nessýslu).

2. Sigurður sýslumaður í Húnaþingi.

3. YAm átti llluga Ormsson á Dunki.

4. Matthildur, mdðir Bossa á Auðólfsstdðum''.

1) Eg hefi eigi séð, að Sæunni hafi vcrið oignaður annar

maður en Bessi.

2) Ingiríður átti fyrst, sem hér segir, Ólaf Guðmundsson

Andréssonar og síðan Pétur Einarsson, bróður Martcins biskups.

3) Bjarni átti Ólöfu dóttur Björns Þorleifssonar á Reykhól -

um og Ingibjargar Pálsdóttur.

4) Bessi þessi var Einarsson, hét bróðir hans Jón Einarsson,

er 1569 í Finnstungu í Blöndudal giptist Hclgu Guðmunds-

dóttur; taldi Jón sér til kaups við Hclgu LX hndr., þar af

XL í jörðunni Auðólfsstöðum og XX hndr. í öðrum góðum

peningum; hcr í móti gáfu forcldri Helgu, Guðmundur Einars-

son og Ljótunn Pálsdóttir, hcnni X málnytukúgildi og þar til

góð XX hndr. í öðrum peningura. Bossi Einarsson, bróðir Jóns,

lofaði að sclja honura þau XX hndr., er hann átti í nefndri

jörðu Auðólfsstöðura, þegar hann vildi þau solja.
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5. Sæiinn átti Sæmund; þeirra son Jón*.

B. Guðrún-, fyrri kona Árna Péturssonar Loptssonar

.Ormssonar Loptssonar ríka, sjá Strandasýslu.

í ættartölum nefnist Bessi Einarsson sýslumaður í Húna

vatnsþingi, en eigi er getið valdaárs hans, og eigi hefi eg séð

dóma hans; eigi er heldur víst, hvort hann hefir verið umboðs-

maður eða haft sýsluveitingu ; um tíma er eigi ólíklegt, á að

gizka nálægt 1450, þó er það óvíst; hitt er víst, að 1467 var

Bessi dómsmaður með Brandi lögmanni. Bessi seldi Vatns-

firðingum eignir konu sinnar í Bolungarvík fyrir fasteign í

Húnavatnsþingi. 1450 seldi Bessi^ með samþykki konu sinn-

ar, Sæunnar Guðnadóttur, jörðina Vörðufell og 8 hndr. í Brokey

Árna Oddssyni, en nefndur Árni lúkti seinna 8 hndr. í Brokey

Snorra Hallgrímssyni upp í fe ddttur sinnar Þórhölhi, sem hún

átti í arf eptir móður sína Puríði Tómasdóttur„

Jón Guttormsson skráveifa*.

Fóðir: Guttormur Narfason, bróðir lögmannanna Þorláks og

Þórðar Narfasonar,

1356 fóru þeir utan Árni f>órðarson^, Jón Guttormsson og

fjorsteinn Eyjólfsson, en árinu áður hafði Andrés Gíslason utan

farið; þessir allir sóktu um hirðstjóraembætti, og leigði kon-

ungur þessum 4 mönnum landið 13 ár 1357; ætluðu þeir sam-

1) Pessi Jón Sæniundsson er án efa sá Jón Sæmundsson, er

Gottskálk biskup lét dæma af Reyki í Tungusveit 1519 vegna

skulda, er Jón var kominn í við kirkjuna þar.

2) Guðrún Bessadóttir, er átti Árna Pétursson Loptssonar,

er almennt talin systir f>orbergs sýslumanns Bessasonar, og

Bessi, faðir Þorbergs, Hrólfsson í*orsteinssonar.

3) Bessi og Árni eru í kaupbréfinu kallaðir «velbornir menn».

4) Sjá um Jón lögmann skráveifu Guttormsson lögmannatal

Jóns Sigurðssonar. í*að er án efa óvíst, að Guttormur faðir

Jóns hafi verið bróðir þeirra f*órðar og f*orláks Narfasonar, en

hitt má án efa telja víst, að hann hafi verið bróðir frú Unu,

er herra Ketill I^orláksson átti.

5) Dóttir Árna hirðstjóra Pórðarsonar hefir án efa verið

Ingileif, kona Júns Hákonarsonar í Víðidalstungu (sjá sögu

f^órðar hreðu).
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sumars til íslands, en höfðn harða útivist og náðu nauðnlopfa

Hjaltlandi um haustið, þar voru þeir um voturinn, Pá fell Jón

Guttormsson í óhótamál og var dæmdur af Hjöltum á konungs

náðir; fór hann |)á snomma um vorið á konungs fund, og fokk

náð hans og að halda sýslu sinni. Samsumars 1357 kom hann

iit og hafði Norðkndingafjórðung. 1348 hafði hann á íslandi

fallið í óbótamál og var dæmdur á konungs náðir, fór hann

þá utan og gaf konungur honum upp þá sök. 1375, þogar

kann kom hingað út sem hirðst.jóri, gjörði hann ýmsar óspekt-

ir, og var harður og fegjarn í sýslu sinni; þoldu Norðlending-

ar það eigi. Pá er Jón ætlaði að ríða yfir sýslu sína, söfn-

uðust Norðlendingar saman um 300 manna hjá Þverá í Vest-

urhópi, og bönnuðu honum yfirreið (það mun hafa vorið 1359).

Fór Jón þá vostur að Kolbeinsstöðum, til lieimilis síns, og loið

svo af hans valdstjórnarár. Jón var mesti ójafnaðarmaður og

gjörði óspektir syðia, fökk í fylgi meö ser Markús Barkað

Marðarson, fóru þeir með hornað og rán um syslu Árna Þórð-

arsonar. Árni náði okki Jóni en lét vega Markús. 1360 hitt-

ust þeir Arni og Jón á alþingi og varð þar bardagi millum

þeirra, en hvorugur vann á annan og skildu ósáttir. 1360

kom út Smiður Andrésson raoð hirðstjórn, batt Arni f^drðar-

son, sem þá hafði misst hirðstjórn syðra, vináttu viðhann; en

Jón Guttormsson gat spiUt því, komið sér í kærleika við Smið,

sem gjörði Jón að lögmanni norðan og vestan. Jón gat svo

umtalið við Sraið, að hann let fanga og aflífa Árna, gaf hann

það Árna að sök, að hann hofði látið aflífa Markús Barkað

Marðarson, sem raeð konu sinni og sonum hafði gjört heim-

sókn að Ormi á Krossi og sært hann, en það var í sýslu Árna,

Rangárþingi; honum þótti og Norðlondingar ofstopafullir og

hótaði þoim útlogð. Jón biskup skalli var um þessar mundir

ósáttur við marga bændur í Norðurlandi, einkum Eyfirðinga; Jon

lögraaður skráveifa var og mikill óvinur þeirra og hvatti Sraið

til hefnda; hafði Smiður boðað mörgum þeirra útlogð; voru þá

uppi margir stórbændur norðaiilands. Í Skagafirði var Þor-

steinn Eyjólfsson á Víðimýri, sera verið hafði lögraaður norðan

og vostan 1352 til 1356 og hirðstjóri yfir Vestprðum 1357

til 1360, var hann og mesti úvildarraaður Jóns lögraanns

Guttormssonar. í Húnavatnsþingi Gissur galli í Víöidalstungu

oc{ Hákon son hans: Benidikt bóndi Kolbeinsson os sonur hans
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Kolboinn, er opt höfðu nokkur völd. í Eyjafirði voru Einar Ei-

ríksson á Grund, sem opt var í förum eða sat aö eignum sín-

um í Vatnsliröi, Magnús Brandsson á Svalbarði og Eiríkur son

hans. Í Pingoyjar[jingi Jón Langur í Axarfirði og ficiri. Poss-

ir og margir aðrir kunnu iHa yfirgangi og hótunum Smiðs og

Jóns lögmanns skráveifu. Nú hugöi Smiður að^ niðursetja of-

motnað þoirra og ásamt að sætta Jón biskup skalla og

hans óvildarmonn. Safnaði hann sér því liði, var þar með hon-

um Jón lögmaður skrávoifa og frændi hans Ormur Sturluson,

Snoriasonar lOgmanns Narfasonar og margir Hoiri; riðu þoir

fyrst norður að Húliim til sáttarfundar, or lagður var miiium

Jóns biskups skalla og Norðlendinga, var það eptir alþingi 1362.

Ekki komst á sætt með biskupi og Norðlendingum. |jaðan

riðu þeir í Eyjafjörð og að Grund, var þá Einar bóndi eigi

heima, en Holga kona hans tók þeim sæmilega og gjörði þeim

beina. Smiður var stráklyndur og kvonnamaður og heimti

konur til sængur, hvar sem hann kom og svo oinnig á Grund,

tók Helga því líklega, en bauö konum, er fylgdu þeim til sæng-

ur, að sniia um annari brúkinni. ÖI lét hún bera þeim, sem

þeir vildu, lögðust þeir þar eptir til svcfns.

Eptir samfundinn á Hólum söfnuðust Norðlendingar sam-

an, meinast að fyrir liði þeirri hafi verið porsteinn bóndi Eyj-

ólfsson, sóktu þeir til Grundar og komu þangað snemma morg-

uns, brugðu þá hinir við, náðu vopnum sínum og hringbrynj-

um og bjuggu sig. Atlagan tókst um miðjan moigun og varð

þar hart viðnám og bardagi bæði langur og harður nálægt um
dagsmark; var Smiður hinn harðfengasti og varðist vel, særð-

ust sumir, on sumir fellu; þá vildi Smiður flýja, er hann sá

sitt óvænna, hljóp upp á skálabitann og síðan bita af bita, til

þess að hann kom að mjólkurskemmu Helgu, þá hjó einn

Norðlendinga á háls honunj, svo aflauk höfuðið og lonti í

mjólkurtrogi (segja sumir, að Holga hafi eigi viljað láta spilla

mjúlkinni að heklur og kvoöið á, að öllu skyldi slá saman til

grautargjörðar). Jón Guttormsson ílýði þá, og ætlaði að kom-

ast út um kamarsaugað, en var þá lostinn með járnrekinni

kylfu til bana (áður en hann fór að heiman, hafði hann gjört

testamenti sitt og gefið Kolbeinsstaðakirkju hálft Einarslón).

I þossum bardaga féllu 6 af Norðlendingum, en af Smiðs

mönnum 7, þar með talinu Jón langur; veit eg eigi fyrir víst,
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hvort það var Jón úr Axarfirði. Ormur Sturluson komst í

kirkju, og voru honum gefin grið; íiutti haun með sér vopn og

hesta og reiðtygi ijeirra, er falliö höfðu. Lík Smiðs var flutt

til Hóla, cn Jóns löguianus til Kolbeinsstaða; hann tjáist að

hafa verið maður óoirinn, en þreklítill og htt hugaður.

Egíll (xrímssou.

Hans finn eg fyrst getið 1454', þegar Björn ríki seldi

honum ílyvindarstaði og fleiri jarðír í jarðakaupum; voru vott-

ar Skúli Loptsson, Oddur Brandsson og íleiri. 1461 lét hann 6

manna dóm ganga á Sveinsstöðum um ágreining I^orsteins Guð-

leikssonar og Guðfinnu Jónsdóttur, sem kenndi honum að hann

hefði slegið sig 10 hnefa högg o. fl.; var Egill þá sýslumaður

í Húnavatnsþingi. 1472 lætur EgiU ganga 6 manna dóm um
Mjófadal; sama ár keypti Egill Síðu á Skagaströnd. 1473 læt-

ur hann dóra ganga um heimsókn á Laugamýri. Egill Gríms-

son er og fyrsti dómsmaður út nefndur af Kafni lögmauni

Brandssyni 1482 um arfaþrætu Árna J^orleifssonar og Páls

Brandssonar, umboðsmanns Orms Brandssonar- áhrærandi arf-

inn eptir Soffíu Loptsdóttur móður Orms en föðurmóður Árna

(máske ártalið sé eigi rétt; Soff"ía dó eptir liirðstjöra annál ná-

lægt 1500, annars getur þetta varla verið Softía dóttir Lopts

ríka, því það getur eigi komizt heim, að hún hafi verið móðir

Jjorleifs í Vatnsfirði, hygg eg þetta annað fólk). 1480 var

Egill Grímsson í þeim dómi, sem f orleifur hirðstjóri úlnefndi á

Lundi í Lundareykjadal um arf þess barns, er útlægur maður

getur með konu sinni, og 1470 var hann vottur að sátt þeirra

Lopts Ormssonar og Porleifs Björnssonar. 1494 mánudaginn

næstan eptir Dýradag nefnir Egill Grímsson í dóm í Engihlíð í

Langadal, Grím Pálsson, Jón Asgrímsson, Örnúlf Steinsson,

1) í eptirriti af þessu bréfi, sem eg hefi séð, stendur að

kaupin hafi framfarið 1453.

2) Á að vera Bjarna.sonar, sjá tingeyjarþing, bls. 21, Pað

er engin ástæða til að rengja þennan dóm, eða til að halda, að

það sé ekki SolTía dóttir Lopts ríka, er þar er verið að tala ura;

að eins virðist Ormur af einhveijura öðrum ástæðum en æsku

eigi hafa getað haft Qárhald sitt sjálfur.
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Sigurð Júnsson, Grím Þorkelsson, Eyjólf Ólafsson, Brand Ingi-

mundarson, porkel Jónsson, Hallvarð Hallsson, Þorstein Bessa-

son, Gamla í^orsteinsson og Jón porsteinsson til að álíta þá
ákæru, sem I^örður pórðarson liafði til Ásgríms Þorbjarnarson-

ar og Þorbjargar Brandsdóttur konu hans, áhrærandi þá pen-

inga fríða og ófríða, er í^órði af Ásgrími lúkast áttu Ingibjörgu

Illugadóttur bróðurdóttur hans til cignar, sömuleiðis áhrær-

andi þann silfurkross, sem Þórður hafði keypt af Ásgrími og

Þorbjörgu fyrir 5 máhiytu kúgildi; dæmdu dómendur Ásgrím
skyldugan, að afhenda Þórði á Tindum heima eða á Steiná

alla þá peninga fiíða og ófríða, er hann meðtók eptir Illuga

dauðan, bæði föður- og móðurarf Ingibjargar Illugadóttur. Af
framanskrifuðum dómi er auðséð, að Egill Grímsson heíir ver-

ið orðinn sýslumaður í Húnavatnsþingi 1461, og verið þar enn

sýslumaður 1494; eg held, að hann eigi haíi haft utan hálfa sýsl-

una, því þar íinnast fleiri sýslumenn á sama tímabili, en aðrir

meina, að liann ýmist hali haldið sýsluna eða sleppt henni.

Egill var míkilmenni og bjó á Geitisskarði 1494. Ása Egils-

dóttir, er giptist 1480 Einari Oddssyni (seinna sýslumanni),

meinast dóttir þessa Egils. 1464 hafði Brandur Sigurðsson

hálfa sýsluna og lét dæma Egli sýslumanni lambatolP. 1480

gaf Egill Þorleiíi hirðstjóra Björnssyni vitnisburð um hollustu

|)orleifs við konung, fram fúr það í Flatey. 1481 voru

Egill og Sigurður Daðason syslumenn, og 1492 voru þeir báðir

þar sýslumenn enn þá; 1494 hafði Jón Sigmundsson sýsluna

ásamt Egli. 1470 var EgiII á alþingi vottur að sátt millum
Porleifs Björnssonar og Lopts Ormssonar um fe Solveigar

Guðmundsdóttur.

Braudur Sigurðssou.

1464, þriðjudaginn næstan eptír Mikaelsmessu að Svína-

vatni á Ásum, segist Brandur Arnþórsson'-, Einar Hallfreðar-

son, Ólafur Björnsson, Ilafn Jónsson, ^, Árni Geirsson

1) í>að er að segja, af Eyvindarstaðaheiði, er Egill hafði

keypt af Birni í*orleifssyni.

2) Á að vera Arnoztson (j: Arnoddsson).

3) Vantar: «Ari Böðvarsson og».
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veia í döm uefndir af æilegum maiiiii Brandi Sigurðarsyni, er

þá hafði konungs sýslu í Húnavatnsþingi um misklíð þeirra

Egils Grímssonar {.): sýslumanns) og Magnúsar Jónssonar við-

víkjandi því, að í]gill kærði til Magnúsar, að hann hvorki hefði

rekið fé á Eyvindarstaðaafrett eða toll goldið eptir gömlum

vana, þá Egill lét lesa transskriptarbréf af úrskurði Einars Gils-

sonar lögmanns norðan og vestan á íslandi, svo látandi, að

Einar hefði úrskuröað alla bændur milli Gönguskarðsar i Skaga-

tirði fyrir vestan Vötn og Laxár á Skagaströnd fyrir norðari

Blöndu, er eiga 10 lömb oða tieiri, frjálslega eiga heimild að

reka lambfénað sinn á sumrum á Eyvindarstaða afrétt og lúka

að hausti eitt lamb af rekstri Eyvindarstaðamönnum, er af

íjalli kemur, og dæ^mdu dómendur opt nefndan fjalltoll í skyldu-

gjald Magnúsar. Er að sjá sem Brandur hafi haft hálfa sýsl-

una. 1458 er getið Brands Sigurðssonar í Húnavatnsþingi við

nokkra gjörninga.

Rafu Braudssou eldri^

FaÖir: Brandur Halldórsson frá Barði.

Móðir: Kagna, dóttir liafns lögmanns Guðmundssonar.

Kona: Margrét dóttir Eyjólfs riddara Arníinnssonar; þeirra

fjárskilmálar fram fóru á Grýtubakka í Höfðahverfi

1467, sjá ísafjarðarsýslu; taldi Bafn ser þá til konu-

mundar þrjú hundruð hundraða:

Bórn: A. Brandur, fyrst prestur á Hofi, er hann tók 14S8

(aðrir: 1489) og hélzt það í 46 ár; þar eptir gjörð-

ist hann 1534 príor í Skriðu, og er ritað að hann

hafi mjög hniginn að aldii lifað 1552, þá or hann

sleppti príors cmbætti, og átti aö setja þar skóla,

var hann þá í hið minnsta 83 ara: Hans börn:

1. Kafn lögmaður átli Þúrunni dúttur Jóns bisk-

ups Arasonar, þau voru barnlaus; hann féll í

einvígi í Glaumbæ 1529, sjá Hegranessþing.

2. Árni átti Úlflieiði, aðrir Úlfhildi, dóttur por-

1) Sjá lögmannatal Jóns Sigurðssonar.
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steins sýslumanns Finnbogasouar löginanns: sjá

t^ingcvjarþing^ börn:

a. Eirikur sýsluiuaður (sjá Múlaþing):

b. Guðún atti Erlend Bjarnason- á Borg.

c. Guöhiug átti [>órð Björnsson á Eyvindará,

sja Múlaþiug.

d. Helga átti Jún Björnsson á Egilstöðura,

barnlaus.

c. Ingibjörg átti Þoivarð prófast Magnússon í

Vallauesi, þeirra lörn:

a.. Síra Árni á Siöð og Vallanesi, giptist=*

og átti börn.

[5. Úlfheiður, kona síra Höskuldar á Eydöl-

um*.

Árni Brandsson nefniít í ættartölu sýslumaður í

Múhiþingi, líklega umboðsmaður.

3. Snjúlfur Brandsson, óvíst um bann^.

B. Snjólfur átti Saluýu Pálsdóttur, systur Ogmundar

biskupá.

1. Eiríkur*^ bjó eptir föður sinn uudir Ási í Fell-

um í Múlasýslu; er mælt, að kona hans hin

fyrri hafi verið Ólöf, dóttir Eyjólfs á Hjalla í

Ölfusi; þá hefir Ásdis okki verið hennar múðir;

þeirra dóttir telst:

1) Bls. 65.

2) Á að vera Hjaltason.

13) Kona hans hét Gróa, dóttir síra Halls Högnasonar í

Kirkjubæ.

4j Enn var sou Ingibjargar og síra Porvarðar:

Y- Einar prestur á Klifstað átti J^uríði Halldúrsdóttur.

5) íáumir telja þenna Sujólf föður Eiríks í Ási, er átti Ólöfu

Eyjólfsdóttur frá Hjalhi, sjá hér síðar; en það er, ef til viU,

miður rétt.

6) Ef Eiríkur maður Ólafar hefir verið sonur þessa Snjólfs og

Salnýar, systur Ásdisar, er það h'klegt, að Ásdís eigi hafi verið

móðir Ólafar.

30
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a. porgerður átti Jón Indriðasoii i Arnarnesi.

Aptur giptist Eiríkur 1559 Puríði (Líttur

Þorleifs sýslumanns á Möðruvöllum Gríms-

sonar, var puriður þá ekkja optir Arna

Pétursson Loptssonar; taldi Eiríkur sér þá

til konumundar 4 lindr. hundraða, en Þor-

leifur taldi f>uríði dóttur sinni ] lindr.

liundraða og 100 ál.; þeirra börn:

b. Halldóra átti Magnús son Björns oMiialis

á Melstað Jönssonar biskups Arasonar (sjá

Strandasýslu).

c. Olöf átti Magnús á Eyðum Vigfússon sýslu-

manns |>orsteinssonar sýslumanns Finnboga-

sonar lögmanns, sjá pingeyjarþing.

oc. Árni sýslumaður, sjá Múlaþing.

ii f>orbjörg átti Jón lögmann Sigurðsson

á Keynistað, sjá Húnavatnsþiug'.

2. Valgcrður (aðrir Salgerður) seinni kona Vigfús-

ar lögmanns Erlendssonar, barnlaus, sjá líaug-

árþing-.

Solveig Ilafnsdóttir, liún liét Ólafi Hólabiskupi

1490 að gefa sig til Keynistaðaklausturs und-

ir reglu hins heilaga Benidikts og gaf til klaust-

ursins Skarð í Fnjdskadal, var vígð til abbadísar

1) Enn voru börn Ólafar og Magnúsar:

y. Eiríkur átti f*órunni Einarsddttur prcsts á Valþjófstað

Magnússonar.

8. Þorsteinn átti Ölöfu Gísladóttur frá Staðarfclli.

£. Eiríkur.

t Helga.

2) J>að er sagt, að fjórmennings meinbugir hali verið miil-

um Salgerðar og Vigfúsar; þcirra börn tcljast:

a. Guðrún kona Páls Eyjulfssonar á Hjalla.

b. Ingveldur.

Asbjörn telst enn son Snjólfs; hann átti börn.
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á téðu klíiuötri 1508. Hún mátti sleppa klausti-

inu, þá er konungur K-t taka það 1551, hafði þar

þó uppeidi ásanQt öðrum nunnum, til þess cr hún

dó fjörgömul 15G2 hjá Gunnari Gíslasyni, er \\'X

helt þaö klaustur.

Ekki vitum ver, hvenær Kafn er fæddur, en þess er getið,

aö þeir biæður, Halldór, Kafn og Snjélfur skiptu með sér jörð-

um 1464, var það föðurarfur þeirra, fekk hver bróðir í jörðum

100 hndr., en öólveig 50 hndr.' 1467 giptist Rafn Margrétu

og bjó þá í Skriðu í Hörgárdal'-. Svo sýnist sem Rafn hafi

haldið ÍJÍngeyjarþing fyrir, um og eptir 1460, máske eigi utan

hálft, eptir að Finnbogi fékk þar hálfa sýslu, eða var í fyrstu

sem umboðsmaður Kafns^. Það er meining margra, að Rafn

hafi haldið hálft Húnavatnsþing, af dómi þeim, er hann lét

ganga á Porkelshóli 1480, en það gat verið lögmannsdómur

hans. Hvort Rafn hefir verið lögmaður 1478 eða 1479, þá er

hann á alþingi samþykkti dóm, að Gisli Filippusson, sem veg-

ið hafði mann, væri ílytjandi til Noregs, kemur eigi öllum sam-

au um, en víst er, að hann var lögmaður orðinn 1480

Kafu og bræður hans höfðu handabandað Rögnu móður

sinni, að svara kirkjuí]ám á Barði í Fljútum, var það upplesið

1479, en missætti kóm út af téöum kirkjufjám millum Kafns og

biskups 1480. Kafn þoldi eigi heldur allar kröfur biskups eða

uppásetningar hans, þrútnaði svo óvild þeirra á millum, að

biskup forboðaði Kafn með fram af því, að Kafn hélt með

Hvassafells-Bjarna Olafssyni, en svo stóð á hans máli, að Rand-

íður hét dóttir Bjarna, en sá kvittur kom upp, að Bjarni mundi

halda við hana ; let þá biskup fanga Bjarna og setja í járn, og

1) í skiptabrefinu er engin systranna nafngreind, né getið,

hvað þær fengu í jarðagózi á móti bræðrunum.

2) Rafn fékk í sitt hlutskipti Skriöu í Keykjadal, og þar

hefir hann búiö, en ekki í Skriðu í Hörgárdal. Skriða í Keykja-

dal var og höfuðból Kafns lögmanns Guðmundssonar, afa Kafns

Brandssouar.

3) Sjá I^ingeyjarþing, bls. 174.

30*
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þröngva honum, til þess að hann nicðlíenndist að liafa haft

samræði við dóttur sína Kandíði; svo gjörði biskup af honum

allt hans fé, cu Bjarni var stórauðugur bæði að löndum og

lausafé. Pá er Bjarni slapp úr prísund, ílúði hanu til Eafns

lögmanns, klagaði þetta og vildi engu á sig játa; lét þá Kafn

dóm ganga á alþingi, að Eandíður mætti hreinsa sig með tylft-

areiði frá ákvæði því, er Ólafur biskup bar á hana. líandíður

sór eiðinn fyrir liafni lögmanni ásamt eiðvættum sínum. líafn

dæmdi og fangan Bjarna ólöglega að óprófuðu máli hans, og

þareð hann cigi hafði fengið leyfi til að fæiast undan með lög-

um, dæmdi og mál Bjarna undir konungs-valdið, og honuni

undanfærslu með tylftareiði, ef tilfær væri. Pann eið sór Bjarni

fyrir Eafni, og bar fyrir, að hann hefði verið til neyddur af

prísund biskups, að Ijúga þessu upp á sig, tilað sleppa. 1481

fyrir kyndilmessu um veturinn fundiist þeir Olafur biskup og

Kafn á Miklabæ í Skagafirði, gekk cigi samansætt þeirra, kom

til nýrrar þrætu um kirkjufé á Barði, var Eafni stefnt og Barð

dæmt undir kirkjuna fyrir eytt kirkjufe. Um hálfkirkju Eafns

í Skriðu var og þræta og Eafn dæmdur til hennar skyhJugur

að svara; voru í þessum máhim 18 prestar í dómi með biskupi,

en Eafn skeytti því eigi né linaðist, bannaði hann konungs

þegnum að búa á Hólakirkjujörðum cða þjóna biskupi á búura

hans, einnig prestum að dæma í verakllcgum máhim; biskup

let þrisvar lýsa til banns yfir Eafni, við það skipaðist hann

ekki. Biskupinn lét um sumarið lýsa bæði því og öðru í lög-

réttu ; Eafn og menn haus æptu á móti, hröktu biskup og

klerka hans þaðan með hótunum og aðsúg, efeigi létu afupp-

teknum hætti og báru sakir á biskup ; biskup klagaði á móti.

Eafn sigldi þá með Pýzkum ; biskup helt sér það óþarft og brá

til utanferðar, en lét áður samankalla 24 presta til Hóla og þá

bera um viðureign þeirra Eafns og biskups skriílcga mcð klög-

un yfir Eafni, en bón til crkibiskups, konungs og hans ríkis-

ráðs, að halda með biskupi. Gauti erkibiskup gaf þá út dóm

sinn eptir þessum undirbúuiugi, að allir dómar Eafns lögmanns

í Hvassafells málinu skyklu ónýtir vera, en allir dómar og

gjörningar Ólafs biskups gildir ; skipar Bjarna að fara utan til

helgra staða o. s. fr., en Eandíði að taka skriptir og lausn í
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landinu, áminnir alla til lilýðni við Ólaf biskup o. s. fr. Eafni

varðokkert ágengt, því biskupavaldið var þá orðið svo mikið,

aö konungarnir máttu undan láta, kom inn aptur og hélt lög-

sögn, framfór þotta 1480 — 1481. 1482 lét Rafn dóm ganga

að í^orkelshóli um umboð Orms Bjarnasonar, dæmdist umboð-

ið Guðmundi presti Skúlasyni, er hústrú Margrét hafði í setið.

1482 lét hann dóm ganga að porkelshóli um lífgjöf Lopts

Orrassonar til Gunnhildar Pétursdóttur, dæmdist Gunnhikii líf-

gjöfin; hann lét og á Þorkelshóli dóm ganga um arf eptir

Sophíu Loptsdóttur. 1486 (aðrir 1483 eða 1484) lét Rafn af

lögsögn til fuUnustu, og var þá í banni, sættist og eigi við

biskup, það frekast menn vita, en sat að búi sínu í Skriðu til

þess að hann do. Hvassafells-Bjarni fór éigi af landi, en komst

undir skjól Páls á MöðruvöIIum og vildi, að hann nyti íjár síns;

því st(íð Páll eptir mætti með Bjarna. Menn meina, að Bjarni

hafi dáið nálægt 1491 í banni, en Randíður fór í Skálholt, og

er hennar þar seinast getið 1497, er hún seldi jörð.

Sigiirðnr Daðason.

Faðir: Daði Arason Daðasonar Dalaskalla, sjá Dalasýslu.

Móöir: Þorbjörg dóttir Bcssa sýslumanns Einarssonar. í sum-

um ættartölum telst Sigurður launson Daða, og hefir

|>orbjörg þá eigi verið móðir hans.

Kona: Valgerður' Xarfadóttir frá Narfeyri Jjorvaldssonar.

Börn: 1. Olöf, hennar maður Haukur, þeirra son:

a. Jón, hans son

Haukur á Hálsi, er átti I^orbjörgu dóttur fíórð-

ar á Kirkjufelli; þeirra börn:

a. Jo'n á Hálsi á Skögarströnd, hans dóttir

Sigrún, er átti Björn Jónsson og mörg börn-.

,-i. Bjarni átti Brynhildi Eyjólfsdóttur og börn.

y. Vigfús átti og börn.

1) Valgerður var systir Helgu. konu Gríms Pálssonar á Möðru-

völlum.

2) Björn bjó í Purkey.
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2. Narfi, hans son

:

Árui', et átti Karítasi <lóttiir sira J(ins í rinfiidal

Þorleifssonar Guðniiindssonar: börn:

a. Halldór Tndíafari-.

b. Jón silfiirsmiðiir á Eyri^.

c Pórður*.

d. Inga^.

3. Stoinunn.

4. Hallbera.

5. Helga.

6. Daði, faðir Bjarna. föður Odds í Saurlátri, föður

Guðrúnar þriðju konu Jóns Péturssonar í Borkey.

Sigurður var auðmaður og bjó í Bjarnarhöfn: hann var

umboðsmaður frúr Gunnhiklar í Noregi, aö innkaUa morgun-

gjöf þá, er Loptur Ormsson bóndi hennar hafði henni heitið,

20 merkur giiUs; keypti þá Sigurður sjálfur þar upp í halfa

Saurbæjarfjöru fyrir 20 hndr., og útvegaði féð allt eptir dómi

Rafns lögmanns Brandssonar 1480 frú Giinnhildi. Sigurður

1) Árni bjó á Narfeyii og kallast það Narfeyrarætt, ætt sú,

er frá honum er.

2) Halldór var mikið og orðhigt hraustmenni, dó í barbarí-

inu, barnlaus.

3) Jón átti fyr Þuríði Finnsdóttur úr Flatey, þau barnlaus;

seinni kona hans var í^órunn Pétursdóttir ^lagnússonar frá

Vík á Svalbarðsströnd, þau áttu börn.

4) f>órður átti Valgerði. dóttiir síra Ólafs Einarssonar á Helga-

felli.

5) Inga eða Ingveldur átli Jón eldra, son síra Olafs Einars-

sonar á Helgafelli.

Enn eru talin burn Arna Narfasonar:

e. Rósa, þriðja kona síra Lopts Skaptasonar.

f. Þóra giptist ekki.

g. Kristín átti Jörfa-Gvönd, son síra f>orvaldar á Ferju-

bakka. Guðmundur seldi síra Jóni Guðmundssyni í Hítardal

Jöifa í Kolbeinstaðalireppi.
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er talinn lögri'ttumaðiir í dómi Kafns lögmaniis á all»ingi um

ráðspjöll kvenna 1478 svo og í dómi Finnboga lögmanns um

ættleiðingu Péturs Loptssonar af móður sinni Stcinunni Gunn-

arsdóttur. En 1481 nefnist Sigurður sýslumaður í Húnavatns-

þingi og eins 1491, er þó Egill þar og svo sýslumaður jafn-

framt; sést þar af, að 2 sýslumenn hafa þar jafnast verið.

Eptir fróðra manna meiningu hefir Sigurður fyrst tekið hálfa

sýsluna í umboði Kafns lögmanns frá Barði 1480, en sleppt

henni 1404 (það ár meinar og ]\Iagnús Ketilsson að Sigurður

hafi dáið). 1491 gefur Sigurður sýslumaður Agli sýslumanni

Grímssyni nmboð sitt að dæma í mannslags máli Jóns Sig-

mundssonar. 1497 er Sigurður fyrsti dómsmaður útnefndur af

Einari Oddssyni um arf eptir Solveigu Björnsdóttur. Sigurður

gaf með sér í próventu til Helgafellsklausturs jörðina Bjarnar-

höfn, þar um varð ágreiningur seinna. 1502, föstudaginn eptir

þrettánda í Viðvík í Viðvíkursveit dæma bróðir Einar Benidiktsson

ábi)ti á Munkaþvcrá, bróðir Nikulás príor á Möðruvöllum o. s. frv.

um ákæru Gottskálks biskups Nikulássonar til Sigurðar bónda

Daðasonar um liverá hina syðri í Vesturhópi í Húnavatnsþingi,

er Einar Björnsson hafði pantsett Olafi biskupi, og dæmdu þeir

þá Hdlakirkju jörðina. Sigurður virðist að hafa lifað lengi

eptir að hann sleppti sýslunni. Hann var á Leiðarhólms-

samþykkt 1517, og þaö sýnist sem hann í aldurdómi sínum

hafi gjörzt próventumaður á Helgafelli. 1507 vitnaði Sigurður

ásamt með Snj(5Ifi Eafnssyni, að Rafn lögmaður hefði úrskurð-

að ættleiðingu Stefáns Loptssonar löglega.

Jóii Si^iimuds.son'.

Faðir: Sigraundur prestur Steindórsson.

Móðir: Solveig dóttir Þorleifs og Vatnsfjarðar-Kristínar.

Koua hin fyrri: Guðrún Gunnlaugsdóttir frá Marðarnúpi;

áður hafði hún átt Guðna. son Eyjólfs riddara Arn-

finnssonar og Snælauoar Guðnadóttur Oddssonar lög-

1) Sjá um Jún lögmann Sigmundsson lögmannatal Jóns Sig-

urðssouar og kirkjusögu Finns biskups.
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manns Lepps, var þoirra dóltir Ólöf, er crföi föðiir sinn;

liún dó í plágunni, og fell svo auður hennar undir

hennar hálfsystkyni, hörn Jóns Sigmundssonar: enn

freraur voru börn Jóns og Guðrúnar:

A. Einar, ráödciWarlítiU'.

B. Annar son-, er af vanvara brann iil dauðs í graut-

arpotti 3 vetra, og orföi faðir hans hann, því Jóns

fyrri kona var þá dáin. Jón og Guðrún giptust

að vitni Guðbrands biskups 1483, aðrir scgja 1482.

Kona seinni: Björg dótíir Þorvaldar á Móbergi Jónssonar,

systir Jóns ábóta í^rvaldssonar. pau giptust 1497.

1) Sumar ættartölur telja Einar son Jóns og Bjargar, en

sumar sem hér, son Jáns og Guðrúnar. Kona Einars

hét Guðrún Jónsdóttir, var hún systir síra Gilbrikts Jónssonar

og gaf honum umboð sitt, var hann og dæmdur löglegur fjár-

haldsmaður hennar á prcstastefnu cá Víðivölhim 1520, því Ein-

ar var þá búinn að vcra 3 ár í banni. 152Í) sættist Einar við

Jún biskup Arason þannig, að bisknp gaf hann kvittan og á-

kærulausan af öllum þeím sökum, dómrofum og málefnum,

sem hann hafði opinberlega brotlegur orðið við Hólakirkju og

biskuph^gt vald í Hólabiskapsdæmi; en hér fyrir gaf og galt

íiinar biskupi jarðirnar Marðarnúp, Haukagil, Auðunnarstaði,

Klömbur, Mýri og Þóreyjrirnúp. Einar gaf þá og biskupi æfin-

lega próventu sína og Guðrúnar konu sinnar og þar til lagði

hann til hcilagrar Hólakirkju þær jarðir konu sinnar, er hcita

Vindhæli og Enni, og þar mcö alla þá peninga, er hann reikn-

aði Teit Þorleifsson hafa að ser tekið, en sér og konu sinni

tilheyrðu. Pau hjónin skyldu hafa sæmilegt boröhald heiraa á

Hólum, sem frjálsum mönnum vol heyrði, og þar til sína voð

vaðmcáls á hverju ári og 12 stikur klæðis og 10 stikur lér-

epts og tvær skógærur; svo skyhli og Einar fá GO hndr. þá er

hann vildi heimta.

2) Gottskálk biskup ásakaði Jón lögmann Sigmundsson um

það, að hann hefði fargað barni í Gljúfurá ú Miihivatnsheiði og

látið drekkja öðru tvævetru í soðkatli, er hann sjálfur hefði átt

með Guðrúnu Gunnlaussdóttur.
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Börn: C. Guðrún Vatnshyrna íítti Jón Hallvarðsson, bróðnr

Kráks. Þoirra börn:

1. Jón á AuðiinnarstöðiiTTi átti Inoibjör^u Lopts-

•lóttur þoirra börn :

a. Síra Arngríniur' la?rði á jMolstað, átti börn.

b. Hiblur, sem átti Ingjabl Ilbigason,

c. Guðrún átti fyrr Odd AnJrosson, svo síra

Gissur Hallorímsson.

(1. J(')n Skagfirðingur átti ))örn.

D. Vilboríí, kölbið Söngvaborga, giptist eigi, eu átti

barn moð drengtetri, varð scinast iiti.

1) Síra Arngrímur var tvígiptur, var fyrri kona hans Sol-

vpig, dóttir Gunnars Gíslasonar á Víðivölhim: þoirra börn:

OL. Gunnar átti Ingibjörgu Júnsdóttur Magnússonar.

^j. Jón í Sælingsdalstungu átti fyrst Ólöfu. dóttur Jóns lög-

manns Sigurðssonar; þau skildu. Svo átti hann Gunnhildi

Olafsdóttur frá Miklabæ.

Y- Holga átti fyrst Björn Magnússon í Bæ á Kauðasan<li, svo

átti hiín síra Porbjörn Einarsson í Kvígindisdal.

Soinni kona síra Arngríms var Sigríður dóttir síra

Bjarna Gamalíelssonar; þeirra börn:

(\ Síra Þorkell í Görðum á Álptanosi, hans kona Margrét

f»orstoinsdóttir prosts frá Holti; þeirra son var:

Moistari Jón biskup Vídabn.

;. Síra Þorlákur á Staðarbakka, hans kona B.jörg Jónsd(5ttir

Teitssonar.

Z. Síra Bjarni á Höskuldsstöðum átti Sossob,u porvarðar-

dóttur.

-q. Guðbrandur átti Ragnheiði Jónsd(5ttur Egilssonar frá Geit-

isskarði.

%f. Hildur kona J()ns í^orkelssonar á Viðidalstungu; þoirra

son var

Páll I(")gmaður Vídab'n.

(.. Solveig átti Jón, son Jdns Árnasonar á Narft^yri.

/.. Ingibjörg kona Gísla eldra J(jnssonar í Svefneyjum.
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Helga átti fyrr Krák Hallvarðsson frá Auðunnar-

stöðura, þeirra börn:

1. Síra Jón í Görðum átti Jarðþrúði, dóttur póv-

ólfs (er kallaður var prestur) Eyjólfssonar, þí^rra

börn :

a. Síra ólafiir í Görðum',

b. Margrét-.

c. Stiirla^.

2. Síra Olafnr^ ;í Breiðabólstað norður og í Görð-

um.

3. Björg átti síra Erlend Pnlsson á Breiðaból-

stað^, börn :

a. Síra Ólafur^.

b. furíður'.

c. Páll S3^slumaður.

d. Margiét^.

(Þeir Jón og Krákur Hallvarðssynir drukknuðu

í Víðidalsá við veiðiskap). Par eptir varð Helga

fylgikona síra Þorláks Hallgrímssonar, er fyrst var

prestur að Stað í Hrútafirði; seinna rak Oiafur

biskup Hjaltason síra Þorlák til að eiga hana;

þeirra börn

:

a. I^órður á Marðarnúpi, 1638, 85 ára.

1) Síra Ólafur dú barnlaus.

2) Margrét átti Gísla lögmann Hákonarson.

3) Sturla var faðir síra Böðvars á Valþjófsstað.

4) Síra Ólafur Kráksson á Breiðabólstað í Vesturhópi.

5) Björg var fyrsta kona síra Erlendar.

6) Kona síra Óhxfs var Sigríður Porvarðardóttir Brandsson-

ar Einarssonar. Síra Óhifur var prestur á Breiðabólstað

eptir föður sinn.

7) Puríður átti Teit Björnsson á Holtastöðum, þeirra son

Jön faðir Bjargar, konu síra |>orláks Arngrímssonar, sjá hér að

framan.

8) Margrct átti síra Hluga Ingjaldssou.
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i^.
Guðbrandur biskup; frá þeim er fjökli manna

kominn.

Jón er fæddur 1460 í Víðidalstungu (ef það ártal er rett,

hafa þau Ormur og Solveig verið skilin áður, því Ormur af-

henti Hítárdal 1463 síra Sigurði Beigalda). 1478 vitnuðu þeir

Ólafur Koðránsson og Jón Snorrason, að Jón Sigmundsson hefði

vegna föður síns sett Flatatungu 100 hndr. í pant Olaíi biskupi

fyrir sektir þær, er Sigmundur átti að lúka Ólafi biskupi Kögn-

valdssyni. Sama ár sunnudaginn fyrir Matteusmessu seldi hús-

frú Solveig porlcifsdóttir Jóni syni sínum Staðarhól, er hún

hafði erft eptir son sinn Lopt Ormsson, en áskildi ser fría á-

búð á honum sína daga, Nokkru þar eptir dó Solveig. Lýsti

þá síra Sigraundur Steindórsson, að Solveig hefði í banasótt

sinni ákveðið, að Olafur biskup skyldi hafa Flatatungu, yrði

hún eigi leyst í tækan tíma og svo fór, að biskup hélt Flata-

tungu, Sama ár 1479 útnefndi Porleifur hirðstjóri 12 manna

dóm á Staðaihóli um gjafir og skuldir Solveigar, dæmdust

þær gjafir iöglegar, er hún hafði gefið Ixnnum sínum lifandi.

Jóni og Bergljótn Sigmundar börnum og Lopti Ormssyni ekta-

börnum. Jón varð uppgangsmaður og auðugur og gjörðist

sýslumaður í Vaðlaþingi, og þar var hann sýslumaður 1481,

þá er Hvassafells-Bjarna jarðir voru dæmdar upptækar konungi

og biskupi, því Jón skyldi annast þá peninga til umsjónar.

Hvað lengi Jón þá hefir haft Vaðlaþing (líklega hálft), er ó-

vist, en um þær mundir eða 1482 (aðrir segja 1483) giptist

hann fyrri konu sinni Guðrúnu, er dó 1495. Eptir að Jón

sleppti Vaðlasýslu, var hann þar þó um hríð að fá Jnn bisk-

upstíundir.

1494 var Jón orðinn sýsiumaður í hálfri Húnavatnssýslu,

því l)á lætur hann dúm ganga að Þorkelshóli með 6 mönnum

um arf eptir Guðnýju Porvaldsdóttur, er Þórarinn Jensson og

í'órólfur Gissurarson um deildu. Dómsbréfið er ritað á Hofi

i Vatnsdal laugardaginn næstan fyrir hvítasunnu. Jafnframt

var þar þá syslumaður f^gill Grímsson og let síðar ganga dóm

um l^járheimtu Þórðar. Sýnist þar af, að sj'slunni hefir eigi

vprið ski])t aö phíssi, þótt tveir væru sýslumenn; skömmu Jtnr

p\>\\v sleppti EgiU sj'shivöliliiin. 1488 seidi Jón með samþykki
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Guðrúncar konu sinnar jörðina Skarðsdal racð Lcyningi í Siglu-

firði Jóni Þórðarsyni, uraboðsmanni Ólafs biskups. í Jóns

fyrra brúðkaupi var vcginn Asgrímur bróðir hans; þeim Ás-

grírai Sigraundssyni og Ólafi Filippussyni bar þar til, oghjugg-

ust á moð vopnura í kirkjugarðinum í Víðidalstungu; en fylgd-

arraaður Olafs, Sraiður Andresson, lagði spjóti í gegnum kirkju-

garðsvegginn til Ásgríms, svo að hann fekk þar af bana; vildi

þá Jón Sigmundsson hefna bróður síns, hljóp eptir Smið, sera

þá hljóp í kirkjuna og rak aptiir liuröina; kom þar í spjótslag

Jóns Sigraundssonar, og raissti hann Smiðs; varð þar ura mál

síðan.

Jón Sigmundsson helt Húnavatnsþing að hehningi um

hríð og lét do'ra ganga að Sveinsstöðura í Vatnsdal 1505, þriðju-

daginn næsta eptir Kalixtusmessu með 6 mönnura um, að

þriðjungur með öHura peningura úr jörðunura Ásgeirsám og

Lækjaraóti, ásamt 4 jörðum á Ströndum, væri og vorið hafi

fullkomin eign Finnboga Jónssonar, eptir úthlkningu og með-

kenningu Narfa bónda Sigurðssonar og Sigurðar sonar hans, í

arf og fjárskakka þeirra við Teit bónda í'orleifsson, neraa Teit-

ur sýndi annan gjörning gjörðan. Dæradust Finnboga fén að

tiltölu^

1505 stefndi Gottskálk biskup Jóni, og gaf honura að sök,

1. að hann hefði tekið 6 kúgildi frá kvíum; 2. að hann hefði

eigi borgað 3 kúgihli, er faðir hans hafði verið biskupi ura-

skyldugur; 3. eigi goldið biskupi gistingarlaun af 3 kirkjum,

hverra umboðsmaður hann var, með lleiru; 4. að hann í 3 ár

heföi eigi goldið biskupstíundir; 5. að hann hefði innihahlið

fátækratíund og Péturspeningum og giipið tíundir biskups; 6.

lofað Jóni porvahlssyni að vera eigi móti Hólakirkju; 7. fram-

báru 2 menn með eiði, að Jón Sigraundsson hefði undirskrifað

falsbréf o. s. frv.; 8. að hann hefði vísvitandi bundið hjúskap

við Björgu í fiórraeniiingsraeinum. , Ekki raætti Jón eptir stefn-

unni eða gaf biskupi færi á ser; let biskup þá dæraa af Jóni

oftjár, og lýsti því á alþingi og forboði yfir Jóni 1506. 1507

á alþingi bar Jón af sér allar sakir, fór eigi til Hóla né tók

1) Sjá 'hér um að fraraan, bls. 35 og víðar.
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aflaiisn biökups, Jiví að liaiin óttaðist pintingar lians. Af téðu

forsvari Jóns roiddibt biskup og bannsöng Jón 1507.

Um veturinn 1507 stefndi biskup Björgu koiiu Jóiis fyrir

dóm sinn til Hóla, að taka skriptir og lausn fyrir það, að

hún vísvitandi befði bundið hjúskap við Jón Sigmundsson í

fjúrmenningsmcinum, og dæmdi af benni stóríé.

Jón var mjög auðigur, en eptir dómi biskups og begar

baiin var bannsunginn var allt fe hans fallið undir biskup og

Hólakirkju. 1508 stefndi biskup Jóni enn nú fyrir það, að hann

heföi iindir sig dregið fé Urða og Víðidalstungu kirkna og

griiiið þeirra eign fasta og lausa; þess vegna hótaði hann hon-

um á ný banni, og dæmdi af honum 45 merkur með íieiru:

einnig Másstaði og Hvamm; hann skuldaði og Jón um Jijófnað

frá Svalbarðskirkju, dæmdi hann þar fyrir í tvöfaldar bætur til

Svalbarðskirkju og GO merkur Hólakirkju. og loks fyrir skrifta-

rof, sáttrof og dómsrof mikið fé. Tók biskup þá Urðir og allt

fé Jóns fast og laust, er liaiin náði. Til að geta betur yfir-

bugað Jón, fekk biskup í fylgi mcð sér stórbændur í Húna-

vatnsþingi, Einar sýslumann Oddsson og Pétur Loptsson, er

biskup sctti þá á Víðidalstuugu, liöfuðbol Jóns; lét biskup þá

taka allt fé Jóns, hvar sem það náðist, en Jón iiúði þá af

landi burt, að menn meina (Guðbrandur biskup scgir, að

Tcitur l'orloifsson í Glaumbæ iiali tckiö ílcstöll skjöl Jóns,

liaðan haii liau komist til Daða sýslumanns í Snóksdal og

nukkur þcirra frá niðjum hans til sín). Klagaði hann þá fyrir

crkibiskupi aðgjörðir Gottskálks biskups, cinnig kæ'rði hann

fyrir Kristjáni konungssyni ofriki Gottskálks biskups, og að

hann hcfði bannsuugiö sig. Jón fékk erkibiskupsbréf, að Stef-

án biskup skyldi moð bcztu mönnum ranusaka málið (sjá Arb.

'ó. þ., bls. 27), og hjá Krisljáni konungssyni, cr þá var í kon-

ungsstað í Noregi, og Jön þá hitti þar. Hjá honum íékk Jún

ski]iun til Björns sýslumanns Guðnasonar, að hanu skyldi í lög-

mannsstað próía dúm Gottskálks biskups um nokkrar jarðir, er

Jón ákærði; einnig gaf hann Jóni lögmannsembætti, því

Finnbogi lögmaður hafði þá verið mjög aftluttur fyrir konungi.

Agreiningur er samt um það, hvenær Jún varð lögmaður, og

skrifa sitt hverjir um það. Að vísu sýnist af bréfi Gauta erki-
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biskups, cr dagsett er IG. marz 1509, sem Jún þá bati verið í

Norogi, en Jón virðist samt að hafa komið aptur út 1508 síðla

sumars, því hann helir í umboði hiröstjórans Vigfúsar Erlends-

sonar útgcfið sýslubréf Björns Guðnasonar 14. febr. 1509, og

nefnir sig þá lögmann norðan og vestan, nema þeir Vigfús hafi

þá báðir vcrið utanlands, eða ártal sýslubréfsins eigi að vcra

1510. 1509 tók Stefán biskiip fyrir mál Jóns og dæmdist hið

saraa, sem Gottskálk biskup hafði áður dæmt; halda menn þó,

að dómsmenn hans hafi dæmt eptir gögnum þeim og vitnum,

cr þeir þá gátu fengið. A alþingi dæmdi Björn Guðnason

jarðirnar Jóni Sigmundssyni til handa; var þá Gottskálk bisk-

up riðinn af þingi, en er hann frétti þetta, lét hann klerka

sína dæma ónýtan dóm Björns sýslumanns, þar eð biskupi og

klerkum hans tilheyrði einum að dæma í þessháttar málum, og

skeytti ckkert boði Kristjáiis annars. Jþá er Jún sá, að þetta

tjáði ekki, gjörði hann sátt við Gottskálk biskup með því, að

hann lúkti honum um tvö hundruð hundraða af jarðagózi sínu

og lausafé; afleysti Gottskálk biskup þá Jón í í-'ingeyrakirkju

8. septembcr 1510. Litiu réði Jdn Sigmundsson í lögiéttu

1509, og eigi gat hann látið dóraa ganga það ár; líkast er og

til, að hann hafi misst sýsluna 1507, en 1510 tekur Jón fyrst

til lögmannsembættis á alþingi, og lætur 12 menn dæraa ó-

rjúfanlegan kaupmála Sveins Sumarliðasonar og Guðríðar Finu-

bogadóttur; þann dúm staðfesti Hans líantzow hirðstjóri sama

ár á f>verá í Laxárdal, mánudaginn næstau eptir höfuðdag.

1510 dæmdi og Jón lögmaður með 12 manna dómi bréf Björns

sýslumanns Guðnasonar gild, um arftöku Guðna eptir Jón Dan.

Aptur ásakaði Gottskálk biskup Jón Sigraundsson fyrir illa

meðferð á Olafi (Beggu-Láfa), er þá var klerkur og stefndi

biskup Jóni til Hóla þar fyrir, en Jón raætti ekki, var sektað-

ur og þar næst bannscttur í annað sinn, og meina eg að þetta

hafi veriö 1512, sama ár og Olafur hirðstjóri Diðriksson úr-

skurðaði Jún friðhclgan. Jún Sigmundsson hélzt eigi við í

Norðurlandi í'yrir ofríki Gottskálks biskups og flúði á Vest-

fjörðu undir skjúl Björns sýslumanns Guðnasonar og styrkti

Björu með dúmura sínum, en Björn hann aptur raeð valdi sínu.

1512, firnmtudaginn fyrir festum Lambertii episcopi að Marð-
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arnú|ii í Vaíiisdal lét Jón Sigmuiulstiou 12 manna dóm ganga

um ákæiu Björns Guðnasonar til Jóns Jónssonar, 1. aö hann

tók Jóu Þórðarson á framfæri, en móðirin misfórst; 2. að J(5n

bofði oigi skatt goldið í 9 ár; 3. heimreið Jóus til Eyrar í Seyðis-

firði um vorið, ráu hans og ýfingar; 4, að hann hefði þaugað

sent og látið reka pening Björns á íjall upp. Var Jón Jónssou

dæmdur retttækur og útlægur og hálft fé hans konungi. (Þessi

Jón Jónsson mun hafa verið souur Jóus í^orlákssonar og Sol-

veigar dóttur Björns ríka, hanu var seinna í Sauðlauksdal, en

seinast hélt hauu hálfa Strandasýslu, sjá þar um hann). Sama

ár staðfesti Jón lögmaður þann 6 manua dóm, sem Guðmundur

Loptsson birti honum á Marðaruúpi um landeign með Bólstað

í Steingrímsfirði. 1513 útnefndi Jón 12 raanua dóm að Leið-

arhóhui (Árb. 3. h,, bls. 34). Það ár lét hann og dóm ganga

um Auðkúlu.

1514 á þriggja hreppa þingi í Vatnsfirði voru útnefudir

dómsmenn af Jóni lögmanni, og dæmdu þeir Jóni Murta Ein-

arssyni hálfa jörðina Nes í Grunnavík (Árbók 3. þ. bls. 38).

Sama ár á þriggja breppa þingi í Vatnsfirði, máuudagiun næsta

eptir Ólafsmessu lét Jón ganga 12 manna dúm um þá, er rofið

hafa bréf konuugs, um góz og öðul Björus sýsluma.nns Guðua-

sonar, er honum bar að erfð eptir föður siiin, mdður og móð-

urbróður Jón Dan, ítem í]yri í Seyðisfirði, er Björn hafði keypt

af Ormi Jónssyni, föðurbróður sínum, ítem Vatnsfjörð með

hörðum atkvæðum og fleira.

Sama ár 1514, máuudagiun eptir aHraheilagramessu, lét

Jón á þriggja hreppa þingi á Hvammi ganga dóm um arfept-

ir Solveigu, Eiuar og porleif, Björns böru, (sjá Árb. 3. þ. bls.

36—37), og var hann staðfestur af Hannesi hirðstjóra. dKon-

•'ungs umboðsmaður upp á ísland, Haunes Eggersson staðfestir

"þenna lögmauus dóm í öllum greiuum. Ökrum í Hraunhreppi

iimiðvikudag eptir Mart. messu 1514 •.

«Koug Chirtérn samtycher, fuldbyrder og staðfester thenne

i'Iaghorskurd sine elskelige laugmands Jóu Sigmuudssou vidt

ufuld makt at blive uti alle sine poster, siue puucte og artículer,

«Kjöbeuhavn Torsdagen uæst eftir Ste Schol. Vg. 1518».

pessum dómum og öðrum þvílíkum skeytti ekki Stefán
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biskup né Björn Porleifsson: lét Steíán biskup marga dóraa

ganga um Björn Guðnason (sjá l'reniur um þau mál viö Dala-

sýslu). Jón lögmaður tjáist um þessar mundir að liala lialdið

Barðastrandarsýslu.

Af málaþrætum Björns (iuðnasonar bannsetti Stefán biskup

Jón lögmann og stefndi honum til Skálliolts; sá Jón þá eigi

aiinan sinn kost til að verjast fangclsi og prísund, en að láta

biskup ráða, og vann lionum eið um bót og betrun, og aptur-

kalla og ónýta alla sína dóraa, er liann hafði dæmt í vil Birni

Guðnasyui, en eíla og styrkja í öllum lilutum kirkjuna og

biskujjinn; leysti biskup liann síðan af banni í margra manna

viðurvist fyrir allt það, er hann hafði til banns gjört í Skál-

holtsbiskupsdæmi og lýsti því síðan opinbcrlega. (H. Ecc. T.

ii bls. 518). Árni Gíslason bar seinna fram fyrir konung þessa

meðkenningu, er kúguð hefði verið af Jóni lögmanni, og þvi

vann Árni málið móti Eggert lögmanui.

Pá er Jón slapp frá biskupi, fór hann vestur og bar þröng-

un þessa undir aðra höfðingja landsins, þar af orsakaðist Leið-

arhólmssamþykkt 1517, þó hún kæmi fyrir ekkert. Biskup

Guðbrandur segir, að Jón haíi utanfarið 1516, klagað fyrir

Kristjáni konungi öðrum um ser gjörðan órétt og Einari syui

sínura, haíi þá konungur geíið þcim báðum verndarbréf og

skipað höfuðsmanni Tyla, að sjá svo til, að þeir gætu fengið

aptur jarðir sínar; þcir korau út 1517, fóru til alþingis; haíi

Tyli þá tekið mútu af Gottskálk biskupi, svo hann liðsinnti

ekki Júni; var nærfellt, ad Jón yrði þá veginn, hefði Vigfús lög-

raaður eigi hjálpað honura úr þcirri hættu. Flestöli ártöl í

niálum Júns og biskupa cru eigi fullviss, þannig segja aðiir,

að Jún hati siglt 1517 og í þeirri ferð útvegað samþykkt kon-

ungs upp á fyrnefnan Hvammsdóra sinn. Pað ár 1517 klagaði

Gottskálk biskup Jón harðlcga, að hann hefði cigi haldið eið

sinn, þá er hann var lcystur né gjört iðrun, þó að hann opt

hefði verið kallaður til Hóla til að taka allausn o. s frv., og

cptir að hann í annað sinn hcfði verið bannfærður af Gott-

skálk biskupi, hcföi hann nærfellt í 6 ár haft samneyti með

öðrum raönnum iðrunarJaust, forsraáð og einskis aktað tlesta

helgidóma, og raargt fann hann annað honum til saka.
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1518 kom Jún út aptur, eii með því Björn sýslumaðiir

Guðnason dó sama ár, og Stefán biskup hafði fengið á Jóni

<3vild á ný vegua útsiglingar bans og klöguuar, og af því að

hann haíði fengið staðfesting konungs upp á Hvammsdóm sinn,

hélzt hann eigi við fyrir vestan og liutti 1579 norí^ur að

Krossanesi á Vatnsnesi; en þá klagaði Gottskálk Hólabiskup

til Jöns' lögmanns Sigmundssonar eða umboðsmauna hans um
kirkjufé á Eeykjum í Tungusveit og tók undir sig jörðina (sjá

Árb. 3. þ., bls. 58). Áður hafði biskup fellt Einar son Jóns í

stór fjárútlát, og tekið af honum jarðirnar Marðarnúp, Hauka-

gil, Auðunnarstaði, Klömbur, Mýri, I^óreyjarnúp, fyrir það að

hann hafði gefið föður sínuni, er þá var í banni, umboð sitt.

J(5n var uú oröinn vinum horíinn og snauður að fé. Um
haustið 1520 tók Jón sótt þá, er hiddi hann til bana, var í

ummælum, að hann hefði stefnt Gottskálki biskupi fyrir guðs

dóm og áminnt börn sín til guðlegs athæíis, en falið sig á

hendur guði og Kristi. Hafði Jón verið vel að sér um ílesta

atgjörh, en átt mjög andstreymt. Mælt er. að Gottskálk bisk-

up hafi verið að veizlu á Hrafnagili, þá er hann frétti lát Jóns,

og hatí hann þá sagt, að nú mundi ráð að búa sig til brott-

ferðar, og riðið í skyndi heim að Holum; tók hann þar þá

skyndilega sótt, bað Guðmund hinn góða og Ste Jóhannes að

duga sér. Biskup andaðist á Marteinsmessu.

Jóu biskup Arason hræddi Einar- son Jóns Sigmundssonar

til að gefa sér í prófentu 3 höfuðból og fjórar jarðir aðrar,

en sá gjörningur var óuýttur 1569, náði og Guðbrandur biskup

seinua af eigum Júns nálægt þrem hundruðum hundraða í jörð-

um, því Gottskálk biskup hafði gjört allt fé Jóns upptækt.

Jón sleppti eigi lögmannsdæminu, þó eigi kæmi hann lög-

1) f^etta er án efa rangt, að Gotiskálk biskup hafi dæmt

Reyki í Tungusveit af Jóni lögmauni Sigmundssyni, heldur

dæmdi hann þá af Juni Sæmuudssyni, sem án efa var sou

Sæunnar, dóttur Daða og Porbjargar Bessadóttur og Sæunnar

dóttur Odds Lepps, sjá hér að framan.

2) Sjá það, sem hér um er fyr sagt.

31
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sögn við (sjá bréf Kristjáns konuiigs annars 1519, Hr. For. 1.

D., bls. 171, og Hist. Eccl. T. H., bls. 258, Hist. Eccl. T. IV.

bls. 322).

Eiuar Oddssou.

Faöir : Oddur^ bóndi Pétursson, aðrir segja föður hans Finn-

boga gaiBla í Ási (sjá Pingeyjarþing). Oddur var lög-

réttumaður og meinast að bafa haft um hríð sýslu í

Húnavatnsþingi fyrir 1480. Á alþingi 1470 var hann

vottur að sætt Porleifs hirðstj(5ra Björnssonar ogLopts

Ormssonar um fé Solveigar Guðmundsdóttur-.

Kona hin fyrri: Ása ddttir Egils sýslumanns Grímssonar;

hefir hún verið hjá Solveigu í>orleifsdóttur^; þau gipt-

ust á Staðarhóli í Saurbæ sunnudaginn næsta fyrir

Kalixtusmessu 1480; voru kaupvottar bróðir Jón Gamla-

son, ábóti á Jjingeyrum, í'orsteinn Guðmundsson, Sveiun

Helgason, Sveinbjörn Pálsson og Gunnsteinn Arngríms-

son, prestar; Guðni Jónsson, Oddur Pétursson, Vern-

harður Einarsson, Björn Jónsson, Þorsteinn Bjarnason

og Sigmundur Halldórsson, leikmenn. Hafði Einar til

kaups við Ásu konu sína tvö huudr. hundraða, er faðir

haus Oddur Pétursson haföi gefið honum, þar til nefndar

jarðir, jörðin Bár í Eyrarsveit, með þeim jarðapörtum,

er þar fylgja, 60 hndr.: ítem jörðin Gröf í Eyrarsveit

16 hudr.*, Laugar í Hvammssveit 16 hndr., Godda-

staðir í Laxárdal 24 hndr., ítem part í jörðunum

Brandagili og Geithóli í Hrútaíirði 16 hndr., og þar

1) Oddur, faðir Einars sýslumauns, var Pétursson en engan

veginn sonur Finnboga gamla. Oddur bjó á Hvoli í Saurbæ

vestra, sjá hér að framan.

2) Sem sé dóttur Guðmundar ríka Arasouar á Keykhólum.

3) Sem sé á Staðarhúli, því Solveig var þá þar.

4) í eptirmála af kaupmálabiéíi þessu, sem eg á, stendur:

Gröf í Grundarfirði IX hndr., en á víst að vera XX hndr., því

við það koma út II hndr. hundraða.
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með jöiðin Þúiodd.staðir 24 hndr., og her til 60

Ivúgikli og 20 hndr. í þaifiogum peningum. Hér á

möti hafði Ása Egilsdóttir við bónda sinn Einar Odds-

son tvö hndr. hundraða, voru tilgreindar jarðir: Ey á

Skagaströnd 60 lindr., í Hoíi í Vatnsdal 100 hndr •,

Brúsastaðir 40 hndr , Saurbær 20 hndr. og þar til 80

hndr. í lausafé.

B'uiii: 1. Jón sýslumaður, sjá hér síðar.

2. Einar Einarsson, sem gjörði þær ódáðir, að slá föð-

ur sinn í sænginni, og hrækja í andlit hans, er

faðiriun mjög klagaði yfir."-

Kona seinni: Olöf Pétursdóttir'^

Til vitnis um, að Einar átti þessa konu er það, að í

dómi Orms lögmanns Sturlusonar, gengnum íimmtu-

daginn næsta fyrir visit. Mariæ 1569, segir, að Hákon

1) Þar stondur og: 2 hluti í jörðinni Hofi, er liggur í Vatns-

dal, fyrir XL hndr., sem lilýtur að vera rétt, því við það fram

koma II hndr. hundraða. Úr peningum þeim, er Einar hafði

til kaups við Ásu, gaf hann henni 80 hndr. í tilgjöf, að frá-

skildum jörðum í Hrútafirði.

2) Pað er án efa óvíst, að sá Einr.r Oddsson, er barinn var

af Eiuari syni sínum, hafi verið þessi Einar Oddsson; mig

minnir cigi betur, en eg hafi séð, þútt eg eigi finni það uú,

að þessir feðgar ættu heima sunnanliuds.

3) Jafnvel þótt hér sé sagt, að Eiiiar Oddsson hafi verið tví-

giptur og seinna átt Ólöfu Pétursdóttur, þá er þetta víst ekki

rétt, því það getur eigi staðizt tímaus vegna, að Einar, er átti

Ólöfu þessa, hafi verið sami maðurinn, sem Einar Oddsson sá,

er átti Ásu. Jón biskup Arason híifði fengið hjá Jóni nokkr-

um Halldórssyni 40 hndr. i Eyvindarstöðum, og fengið honum

í staðinn jörðina Ytra-Vallholt. Nú hefir Einar Oddsson,

maður Ólafar, álitið, að Jón biskup, eða Hólakirkja, eigi hafi

verið rettir eigendur Vallholtsins, er Jón biskup fargaði því,

og að konu sinni bæri réttur til þess hálfs (hún hefir sjálfsagt

átt systir, er Einar hefir álitið að bæri rettur til hinnar hálf-

lendunnar, þeim hefði báðum átt að skiptast það eptir hinn

rétta eiganda þess), og þess vegna klagað eptir því vegna konu
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Jónsson skuli eiga 24 lindr. í Evvindarstöðum fyrir

liálft Ytra-Vallliolt í Skagafirði, som Eiiiar Ijúudi Odds-

son liaíi innkallað, vogna konu sinnar Ólafar Péturs-

dóttur. Pað virðist svo, sem Ólöf þessi hafi eptir

dauða Einars gipzt Jóni nokkrum og átt með bonum

þennan Hákon.

1482, mánudaginn næstan fyrir allrahcilagramessu, kaupir

Einar Oddsson 20 hndr. í jörðunni Hoti í Vatnsdal af Steiudóri

Sölfasyni: vottar Gunnlaugur porkelsson og Ljótur Þorleifsson.

1491 gaf konungs umhoðsmaðnr Sigurður Daðason Agli

Grímssyni umboð.

1495 mun Einar hafa orðið syslumaður í Húnavatnsþiugi

hálfu móts við Jón Sigmundsson

1496 dæmir hann á Svínavatni (Árb. 2. þ. bls. 129).

1497 lét Einar Oddsson dóm ganga um sakargipt Olafs

Filippussonar til Guðna Júnssonar fyrir töku og hald á erfðafe.

1497 lætur hann og dóm ganga í Bólstaðarhlíð (Arb. 2. þ.

bls. 130).

1502 lætur hann og dóm ganga að Vindhæli (Arb. 3. þ ,

bls. 16).

sinnar og fengið það henni dæmt, en þetta hefir eigi verið

fyrri en eptir siðaskiptin nyrðra, eða eptir 1550, því þá fyrst

tóku menn til að reyna til að ná aptur jörðum þeim, er þeir

álitu að biskuparnir ranglega hefðu haft af sér eða sínum.

I*að er nú auðsætt, að Einar Oddsson, maður Ásu, er hann

giptist 1480, muni hafa verið dáinn 1550. Auk þessa hefir

Einar, maður Olafar, verið nybúinn að ná hálílendunni í Vall-

holtinu, þegar Hákon Jóusson, sem hefir verið sonur fyrnefns

Jóns Halldórssouar, 1569 gjörði fyrirspurnina um, hvaðan hann

ætti að leita andvirðisins fyrir hálft Vallholt. Dómurinn dæmdi,

að hann hefði aðgang aptur að 20 hndr. i Eyvindarstöðum; en

þetta tilkall hans til 20 hndr. í Eyvindarstöðum keypti Guð-

braudur biskup að honum fyrir 16 hndr. i lausafé, sem borg-

ast áttu þannig: að biskup fékk honum 4 kúgildi, og hét hon-

um að búa afgj aldslaust í 4 ár á ábýlisjörðu sinni eða þá ann-

ari dömkirkjunnar jörðu jafngóðri.

Eg man ekki til, að eg hafi fundið Einars, mauns Ásu,

getið seinna en 1520.
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1503, þá er Jón Sigmundsson let dóm ganga iini jarðirn-

ar Ásgeirsár og Lækjarmót o. íi. á Sveinsstööum í Vatnsdal,

er að ráða af 12 manna ddmi Finnboga lögmanns á alþingi

1504, að Einar Oddsson haíi eptir undirlagi Teits Þorleifásonar

látið í Bólstaðarhlíð og svo dóm ganga 1503 móti dómi Jóns

Sigmundssonar, en Finnbogi. dæmdi dóm Einars og vitnaleiðslu

Teits allarónýiar 1505 (aðrir 1504). Þriðjudaginn næstan fyrir

krossmessu lét Eiuar 12 manna dóm ganga miUi Ásgríms f>or-

bjarnarsonar og Guðmundar Indriðasonar, um það að Asgrím-

ur hélt þá enn arfi Ingibjargar, er Guðmundur átti, og var Ás-

grímur skyldaður að gjalda Giiðmundi arfinn. Sigurður Daða-

son var fyrstur dómsraanna; Finnbogi lögmaður samþykkti

dóm þenna á Sveinsstöðum um haustið 1506, þriðjudaginn

fyrir Lúcíumessu, og 1507 var sami dómur staðfestur á alþingi;

árið eptir eða 1508 var Ásgrímur dæmdur útlægur', fyrir

dóraarof og þrjózku og til að lúka skuld sína. 1508 nefnir

Einar Oddsson 12 menn í dóm á Svínavatni mánudaginn

næstan fyrir Blasíusmessu um dómsrof Ásgríms. Sama ár tekur

Björn sýslumaður Guðnason vitni um viðtal sitt og Einars

Oddssonar á Öxarárþingi, að Einar hefði fengið sér til fullrar

eignar jarðir og kúgildi, sem Einar hefði boðið sér vegna Olafs

Filippussonar fyrir Bólastaðarhh'ð, hverju Einar síðan neitaði.

1510 tók Einar Oddsson, konungs umboðsmaður í Húna-

þingi, eið af Illuga Guðmundssyni, að hann eigi hafði leyft

Jóni Sigmundssyni að láta gjöra signet sitt.

1511, þá er Ólafur Filippusson vegna Einars sonar síns

seldi Gottskálki biskupi grimma Auðkúlu fyrir Grund og Holt

í Svínadal, er Einar einn af kaupvottunum.

1490 finn eg fyrst dóra Einars Oddssonar um, að Bjarni

nokkur hefði fargað af hlutafiski sínum, og dæmir honum

lýrittareið þar fyrir; en hann hefir þá, ef til viU, verið um-

boðsmaður Egils sýslumanns.

í dómi þeim, er Finnbogi lögmaður útnefndi á alþingi

1501 um, að Solveig Guðmuiidsdóttir (er þeir Björns synir

Þorleifur og Einar höfðu kallað getna í útlegð og því eigi arf-

genga) skyldi taka allan arf eptir móður sína, Helgu í>orIeifs-

1) Úr lögmaunsdæmi Fiunboga.
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(lóttiir, G hndr. hunclraða; var Einar Ofldsson einn dóuis-

manna.

Af fraraanrituðum dómum sést, að Einar heíir orðið sýslu-

maður í hálfu Húnavatnsþingi 1495, ef eigi fyr, fyrst móts

við Jón lögmann Sigmundsson og síðan líklega móts við Ara

Guðnason, því það samsvarar bpzt þeim tíma, er Ari gat

haldið það liálft. Hvenær Einar hefir látið af sýsluvöldum eða

dáið, eða hvenær hann var fæddur, veit eg ekki, því það eina,

er menn geta haft sér til leiðbeiningar um hann, eru dómar

hans, en þótt mér eigi séu dómar hans kunnir eptir 1509, þá

þá held eg þú, að hann hafi lengur haldið sýsluna, að visu

hálfa, en óvíst er, að hann hafi tekið part Jóns lögmanns Sig-

mundssonar, er Jón sleppti honum: þar til er eins h'klegur Ari

Guðnason, eða Pétur Lo])tsson, sem Guðbrandur biskup tjáir

að settur hafi verið til að heyja feránsdiim eptir Jón Sigmunds-

son.

Ari Onðnasoii.

Faðir: Guðni sýshimaður Jonsson á Kirkjubóli.

Möðir: Þóra, laundóttir Björns ríka Porleifssonar; þó halda

aðrir, aö Ari hafi verið launson Guðna, og ef svo hefir

verið, vifa menn eigi neitt um móður hans.

Kona: Hver hún hafi verið, veit eg ekki.

Sonnr: Pormóður sýslumaður, sjá hér síðar.

Þótt eg enga fuUvissu hafi um, hvenær Ari var sýslumað-

ur í Húnavatnsþingi, set eg hann hér af þeim rökum : 1. Jón

Sigmundsson og Guðni voru góðir vinir, og er eigi ólíklegt, að

hann hafi tekið Ara fyrir umboðsmann sinn í hálfri sýslunni

fyrst þá er Jón komst í málin við Gottskálk biskup, hafi Ari

síðan fengið sýslupartinn, þegar Jón flýði vestur til Björns.

2. finn eg engan sýshiraann nefndan í Húnavatnssýslu frá

1508, og til þess að Jún Einarsson viðtók; hygg eg því, að Ari

hafi verið fyrir þeim sýsluparti, sem Jón Sigmundsson áður

hafði, þóít sýslan væri ekki sundurskipt frá 1501) til 151.3, en

Einar haldið sínum parti eða eptirlátið hann Jóni syni sínum.

Um Ara veit eg ekkert markvert að ritfæra.

Jóu Eiuarssou.

Faðir: Einar syslumaður Oddsson, sjá hér að framan
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Móðir: Ása Egilsdóttir sýslumanns, sjá hér að framan.

Kona: Kristín dóttir Gottskálks biskups grimma; liún var þá

ekkja eptir f>orvarð lög^mann p]rlendsson, er dó utan-

lands 1513; hafði hún gipzt honum á Hóhim 1508, en

Jón og Kristin giptust á Hólum 151G, fimmtudaginn

næstan fyrir purific. Mariæ virg. Taldi Jón sér til

kaups við Kristínu 7 hndr. hundraða í jörðum og lausa-

fé, en hiskup taldi dííttur sinni 3 hndr, hundraða í

jörðum, þar á meðal Hól og Bessastaði (er hann hafði

kúgað af Björgu, konu Jóns Sigraundssonar) og 2

hndr. hundraða í lausafe; skyldi hún vera málakona í

garð Jóns og eignast fjórðungsgjöf úr ölhim hans pen-

ingum. Kristín dó háöldruð 1579.

Börn: Á. Ólafur átti Steinunni Jónsdóttur frá Svalbarði,

eptir dauða síra Björns, þeirra börn

:

a Guðrún átti Hannes í Snóksdal (sjá Snæfells-

nessýslu.

Ólafur erfði Hól og Bessastaði eptir móður sína

og svo Guðrún eptir föður sinn, en þá er Guð-

brandur biskup tók að hefja jarðatilkall eptir móð-

urforeldri sín, seldi Hannes Hól og Bessastaði fyrir

lítið verð þeim Markúsi og Jóni Ólafssonum, er

héldu þeim fast móii biskupi.

B. Egill á Geitaskarði' átti Guðrúnu dóttur Þorleifs

lögmanns á Skarði. Egill dó 1560, þeirra börn:

a. Jón á Keykjum í Tungusveit-, sjá um hann

síðar, átti Guðnýu Einarsdóttur frá Bólstaðar-

hlíð. Þeirra hörn:

1. Porvaldur á Reykjum átti I*órdísi Magnús-

dóttur Björnssonar prests á Melstað, þeirra

dóttir Steinunn, sem átti Eggert Jónsson á

Ökrum. sjá Hegianessþing.

2. Egill átti Rannveigu Markúsdóttur, þeirra

son Jón lögrétturaaður, sjá hér síðar.

1) Hann var kallaður Egill hinn fyrri á Geitaskarði.

2) Jón bjó á Geitaskaröi fyrst, svo á Eeykjum.
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3. Guðrún átti fyr síra Ólaf Halldórsson á

Stað í Steingrímsfirði, l^eirra börn

:

a. í^orleifur.

p. Guðrún.

y. Sezelja.

Seinni maður Guðrúnar síra Ólafur Ólafsson

í Grímstungum.

4. Jón Jónsson á Pverá átti Steinunni Árna-

dóttur Björnssonar Jónssonar biskups Ara-

sonar, sjá íieiri börn Elgils hér síðar.

C. Síra Gottskálk í Glaumbæ átti Herdísi', börn :

a. Síra Jón í Glaumbæ- átti Guðnvu Tómasdóttur''^;

börn

:

1. Ragnheiður*.

2. Tómas^.

3. Oddure.

4. Magnús''.

5. Síra Gottskálk^

1) Herdís var Sæmundsdóttir, og fiiðursystir síra Sæmundar

Kárssonar í Glaumbæ.

2) Síra Jón Gottskálksson var prostur í Hvammi í Laxárdal,

flutti síðan að Krossm^si í Eyrarsveit og dó þar.

3) Guðný vai- dúttir Tuma Þorgrímssonar á Skíðastöðura.

4) llagnheiður var seinni kona Runólfs Sigurðssonar á Brenni-

stöðum.

5) Tómas eða Tumi á Ey á Skagaströnd átti Inguniii dóttur

Jóns silfursmiðs Jónssonar á Draflastöðiim

6) Oddur átli Arnfríði dóttur Jóns á Draflastöðum og Sol-

veigar Petursdóttur.

7) Magnús, barnlaus.

8) fetta á víst að vera síra Gottskálk Jónsson á Fagranesi,

en sá síra Gottskálk var víst ekki son þessa síra Jóns. En

móðir hans hét Anna Jónsdóttir (nornaleg forraælinga-kerling)

bróðir hennar var Jón gamli á Dúki.

Enn fremur var dóttir síra Jóns í Hvammi Gottskálksson-

ar frá Glaumbæ

:

5. Kristín kona síra Jóns Magnússonar á Ljósavatni.



479

b. Helga átti OdJ Tómasson^; þeirra börn

:

1. Síra Gottskálk-.

2. Sigríður^

3. Magnús*.

4. Helga^.

5. Kristín^.

c. Guðrún átti Gottskálk Magnússon á Reykjum,

sjá Hegranessþing. Þeirra börn:

1. Ingibjörg'.

2. Guðrún.

3. Helga.

4. Sigríður.

5. Kristín.

6. Sigríður önnur.

7 . Þuríður^.

d. Ingibjörg átti Björn Tómasson^, þeirra son

:

1) Faðir Odds var Tnmi Þorgrímsson á Skíðastöðum.

2) Síra Gottskiílk Oddsson í Miðdal átti fyrst Jóhönnu barns-

móður Einars Þormóðssonar í Bræðiatungu, síðan átti hann

barn í hórdómi, og missti prestinn; gaf svo prófentu Benidikt

f>orleirssyiii, en giptist úr prófentunui dúttur Jóns Ormssonar á

Eyrarbakka, Jónssonar á Skúmstöðum.

3) Á að vera Sigurður; hann bjó í Svartárdal og átti Eng-

ilráð dóttur Jóns Grímssonar á Brenniborg og Guðrúnar Stígs-

dóttur Björnssonar, (sjá að framan).

4) Magnús giptist ekki.

fS) Herdís, er víst réttara, hennar maður Steindór Arason,

bróöir Guðmundar Arasonar í Flatatungu.

6) Kristín átti Arnfinn son Jóns Arnfinnssonar í Bjarna-

staðarhh'ð (sjá Eyjafjarðarsýslu).

7) pað er víst réttara, að maður hennar Ólafur Halhlórsson

Sigurðssonar hafi verið frá Steinsstöðum, en Steinum.

8) Þuríður var fyrst skírð Gottskálk, en siðan prumsignd

Puríður.

9) Björn bjó á Álfgeitsvöllum og var son Tuma Þorgríms-

sonar á Skíðastööum.
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Sigurður*.

D. Kristín Jónsdóttir átti Árna á Kimbastöðura Pot-

björnsson Árnasonar Gulls, er hafði siglt til Eng-

lands og auðgast þar. f'eirra son

:

Gísli, er átti Gróu, do'ttur Ásgríms Sigmundarson-

ar úr Steingrímsfirði og Sigríðar; þeirra börn:

a. Árni; hann átti margar dætur.

b. Pórunn; hiin átti Jón Ormsson skipara Ein-

arssonar Kunólfssonar, þoirra son :

Jón titlingur á Ingvehlar«töðum, dó 15H2, átti

Guðrúnu Ketilsduttur frá Ketu, Ingimundsson-

ar; börn: Björn á Skarðsá, fæddur 1574, en dó

1655.

E. Guðriin átti 1541 Erlend lögmann Þorvarðarson á

Strönd.

Jún mannaðist, var vellauðigur og fékk því Kristínar með til-

styrk föður síns, en að hann að lifandi föður sínum haíi gjörzt

sýslumaður í Húnavatnssýslu, líklega hálfri fyrst, sést af þeim

dómi, er hann með 12 mönnum lét ganga árið 1513, föstudaginn

næstan fyrir tveggja postula messu, Filippí og Jakobí. að Ból-

staöarhlíð, um áburð Jóns Sigmundssonar lögmanns og undan-

færi Olafs Filippussonar á vígi Ásgríms Sigmundssonar 14S3,

í brúðkaupi Jóns Sigmundssonar, og sór Olafur svofelldan eið,

að hann hefði eigi í það sinn komið að Víðidalstungu með
þeim huga, að Ásgrímur væii lífi sínu fjær, eða honum nokk-

ur skömm gjörð, og oigi hefði hann ráðið honum banaráð, sem

Jón Sigmundsson helt; dómuiinn skrifaður á Gunnsteinsstöð-

ura í Langadal, miðvikudaginn næstan fyrir hvítasunnu, og

samþykktur af valdsmanninum Jóni Einar>syni.

Svo bar til 1510, að Jóni sýslumanni Einars>yni og Olafi

Diðrikssyni, umboðsraanni höfuðsmannsins á Bes^astöðum, sló í

deilu mikla út af afgjaldi Húnavatnsþings; mun Jón hafa orð-

ið stórorður og máske illyrður, svo að umboðsmaöurinn lét

1) Sigurður átti Þorgerði Aradóttur, systir Guðmundar Ara-

sonar í Flatatungu.

e. Ása hét enn fremur dóttir síra Gottskálks; af henni

var komið fátækt fólk.
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fanga Jdn og setja í fjötur, þar til Ólafiir Ásbjörnsson leysti

hann út með ærnu gjaldi, hvar með fylgdi eignarjörð hans

Njarðvík. Her af slapp Jón úr fangelsi og galt Olafi Ásbjörns-

syni alla jörðina Stóiu-Ey á Skagastrond í Höskuldsstaðasókn,

og kvittaði Jón þar Ólaf um verðið. f*etta vottar bróðir Guð-

mundur ábóti í Viðey 1516, laugardaginn eptir Dynstani Episc.

Er líklegt. að Jón hafi þá misst sýsluna og eigi getur þess, að

hann hafi haldið sýslu síðan: þó átti hann góða styttu, þar

sem var Gottskálk biskup: en Teitur ÞorhMfsson, sem þar eptir

t.ók Húnavatnsþing, var óvildarmaður mikill þeirra foðga Jóns

og Einars, og Gottskálk biskup dú skömmu þar eptir, 1520.

Jón var talinn með mestu höfðingjum norðanlands, á með-

an hann lifði. Hann mun hafa haldið alla sýshina 1515 og

1516. Jón Einarsson bjó fyrst í Sauibæ á Kjalarnesi, en síðan

að Geitisskarði í Langadal, líklega eptir föður sinn, sem «já

raá af lýsingu Kristínar um Syðri-Ey á Skagaströnd, vottaðri

að Saurbæ 1572.

Teitiir þorleifsson.

Árni í Fagradal, son Þorleifs Arnasonar og Vatnsfjarðar-

Kristínar (sjá þar um ísaíjarðarsyslu), tiáist seinni maður

Soífíu Loptsdóttur og þeirra börn líiríkur og Porleifur.

FaÖir Teits var téður Þorleifur.

Möðir Teits, Kristín, dóttir Teits ríka Gunnlaugssonar í

Bjarnanesi.

Kona: Inga Jónsdóttir Erlingssonar, Þorgeirssonar' í Ögri, 0-

lafssonar, Loptssonar ríka.

Börn áttu þau Teitur og Inga engin, er lifðu. Sigurður

Porleifsson, bróðir Teits, giptist í Ási í Axarfirði og

Kelduhverfi Kristínu dóttur Finnboga lögmanns, á Jóns-

messu 1509; reiknaði Sigurður peninga sína alla 4

hndr. hundraða, en Finnbogi gaf dóttur sinni Skarð,

Hvaram og Vatnshorn í Haukadal, Sigurður gaf henni

100 hndr. í tilgjöf og bekkjargjöf'.

1) í*að hefir áður verið sýnt, að Þorgeir þessi eigi hefir ver-

ið son Olafs, sonar Lopts ríka.

2) Eins og áður hefir verið sagt, lentu eigur Sigurðar lijá

Finnboga lögmanni. Bróðir þeirra Teits og Sigurðar var
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Teitur bjó í Glaumbæ í Skagafirði og féll lítt á með
þeim Gottskálki biskupi, því að bann þoldi eigi álögur

og yfirgang biskups, en Teitur var maður ráðríkur og mjög

auðigur.

í>egar Jón Einarsson missti Húnavatnsþing 1516, tók Teit-

ur það að veitingu.

1517 bar svo til. að Margret nokkur Ólafsrlóftir átti barn

og lýsti föður að því Guömund Guðmunrlsson, er áður bafði

barn átt með móður bennar. Teitur sýslumaður í Húnavatns-

þingi stefndi þessum Guömundi að Bólstaðarblíö til undanfærslu,

en þá er Gottskálk biskup Mkulásson spurði þetta, lét hann

sama ár (1517) stefna Guðmundi þessum fyrir sig að Viðvík,

bvar bann þriðjudaginn næstan fyrir Bótólfsmessu með dóras-

mönuum porbirni Jónssyni, ráðsmanni beilagrar Hólakirkju,

Pétri Pálssyni, Jóni Arasyni og tleirum dæmdi Guðmundskyld-

an, að synja fyrir með tylftareiði lýsingu Margrétar, og þenna

tylftarareið skyldi bann atleggja fyrir biskupi, eða hans umboðs-

manni í Húnvatnsþingi, en eigi fyrir sýslumanni konungs þar,

Teiti Porleifssyni. Þriðjudaginn næstan fyrir ]\likaelsmessu

sættust þeir biskup og Teitur 1517, og gaf TVitur í biskups

vald allan þann hugmóð og þær svívirðingar, sem hann hefði

fengið á sínum garði og mönnum, að fráteknu vígi því, er

unnið var af biskupsmönnum, en biskup bét Teiti svo mikilli

sæmd, sem honum bezt lynti af sér sjálfum að taka. I^að heit

var þó lítið efnt, þar eigi lá í því sivauti, sem biskup viMi, sjá

Árb. 3. þ , bls. 48—49.
^

1518 bar Teitur dóm fyrir Vigfús lögmaun, sjá samastað-

ar, bls. 55.

1519 kæríM biskup til Teits 14 bndr., samastaðar, bls. 5S.

1522 byrjaði mál Jóns biskups Arasonar, er þá var ofílci-

alis og Teits sýslumanns, út af Einari, er Jón hafði fyrir sök-

um, en Teitur vildi lijálpa manni þessum, er fyr hafði verið

sveinn hans; þar af orsakaðist Sveinsslaðareið og féll Árni

Bessiison af mönnum biskupsefnis, sjá Árb. 3., bls. (54, og fylgj-

andi. Jón biskupsefni lét stefna Teiti til prestastefnu á Flugu-

Síra Árni, hann tjáist að hafa verið barulaus, eða í hið minusta

ekki hafa átt börn, er erfðu hann.
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mýri fyrir þessar og fleiri sakir. Teitiir mætti ekki, og var

(læmdiir í bann og til fjártjóns o. s. frv. Sama ár let Grímur

Jónsson á Ökrum af lögsögn, en Teitur tók við lionni eptir

bréfi Hannes'ar Eggertssonar og annara beztu mauna, brétið

hljóðar þannig:

•'Hannes Eggertsson liirðstjóri og höfuðsmaður yíir allt Ts-

land, Erlendur f^orvarðarson, lögmaður sunnan og austan á ís-

landi, Fúsi Þórðarson, Jón |Jórðarson, Narfi Sigurðsson, Sig-

urður Narfason, Porleifur Grimsson, Salómon Einarsson, Guð-

mundur Guðmundsson. Kafn Guðmundsson, o. s. frv., mánu-

daginu næstan eptir Pétursmessu og Páls 1523 á almeunilegu

Öxarárþingi kjöriun og samþykktur Teitur bóndi f^orleifsson

fyrir fullmektugau lögmann uorðan og vestan á íslandi, og

biðja kouung Kristjáu að hylla og styðja þetta sitt kjörbrjef.

Datum ut supra (undir sumum afskriftum er datum 1522).

1523 á alþiugi ályktaði lögréttan, að Teitur væri sýku saka

af mauiislaginu i Sveinsstaðaför, svo framarlega ekkert sann-

aðist upp á hann frekar, en þá var fram komið o. s frv. Teit-

ur tók þá og kvittun af Hanuesi hirðstjóra Eggertssyni, er átti

öll hálf sakferli á laudinu. Var svo Teitur um hríð bæði lög-

maður og sýslumaður.

Millum Ögmundar biskups og Teits lögmanus gjörðist mikil

vinátta, þar báðir voru óviuir Jóus Arasouar, er þá var inu-

kominu með biskups tign, og þóttust báðir eiga sakir við hann,

og seldi þá Teilur lögmaður Ögmundi biskupi eignir þær í

Hornafirði, er hann hafði orft eptir foreldri sín, sem voru eitt

huudrað hundraða, níutíu og sex hundruð í jörðum, eu tók þar

á móti af Ögmuudi biskupi jarðir vestra að jöfnu afgjaldi, eu

að huudraðatölu, tvö huudruð hundraða og fimmtíu og fjögur

huudruð (sjá Árb. 3. þ., bls. 87). Kaup þetta fram fór 1525.

rá cr mestu deilur Jóus og Ögmundar biskups voru endaðar,

sótti Jón biskup eptir að rétta hluta siun við Teit lögmanu,

og gat hauu með kænsku komið því til leiðar 1527, að Teiti

var vikið frá lögmanusembætti, eu Eafn Braudsson, sýslumað-

ur í Hegranesþiugi, gjörðist lögmaður uorðau og vestau, því til

að koma sér í mjúkiun við sem flesta höföingja, hafði Jón

biskup upp hugsað og við haft mesta klókskap, og slundum
undirferli; giptir haun því Þóruuni dóttur sína, 14 vetra gamla,

Eafni sýslumanni 1526, að hann þekkti hann frændmargan,
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mikilraenni og höfðingja, framgjarnan og lögvitran, seœ gæti

verið grjótpáll fyrir ályktunum sínum.

Undir eins og liafn var orðinn lögmaður 1527, reið hann

raeð fjölmenni til Glaumbæjar, og stefndi Teiti fyrir 12manna

dóm að Seilu mánudaginn næstan fyrir Pálsmessu um víg Árna

Bessasonar. Voru dómsmenn : í'orsteinn Finnbogason lög-

manns, Einar Brynjólfsson á Espihóli, Auðunn Sigurðarson

Sveinbjarnarsonar, Pétur To'masson, Stígur Höskuldsson og fleiri;

Tcitur kom eigi til þingsins, né færði afbatanir, og hefir álitiö

hinn fyrri lögréttu úrskurð og kvitteringu Hannesar hirðstjóra

vera sér fulJgilda vörn. Teitur var dæmdur útlægur til kouuugs

náðar, og allt hans fé fast og laust, hálft fallið undir konung, en

hálft fallið undir Teits nánustu erfingja, en Rafn lögmaður skyldi

sem umboðsmaður konungs í Hegranesþingi taka að sér allt féö,

og að afgoldnum öllum löglegum skuldum mega halda þeim hluta

tjárins, sem erfiugjum tilheyrði, þar til sá lögarfi Teits tilkæmi,

sem hefði fullar vörzlur, og afhenda svo féð ávaxtarlaust. Líkt

skyldi og fara með konungs helminginn: en Bersa, föður hins

vegna, dæmdu þeir 30 hundruð. Til þess að Teitur fengi eigi

uppreisn, sigldi Itafn samsumars með dóminn, og fyrir tilstyrk

Jóhanns hirðstjóra Péturssonar, (er þeir Kafn og Jón biskup

að sögn gáfu mikið fé til fylgis), fékk Kafn staðfestingu Frið-

riks konungs á Seiludómi, útgefna á Gottorpsloti. Kafn keypti

þá þann helminginn af eigum Teits, er féllu undir konung fyrir

300 rínsk gyllini. 1528 kom Kafn út með bréf sín, og tók

undir sig með tilstyrk Jóns biskups allt fé Teits, er hann gat

náð, helzt norðanlands, og ætla menn það hafi verið nálægt

tólf hundruðum hundraða eða meira; var þó aldrei virt eða

uppskrifað. Af jörðum norðanlands, er Teitur átti, og þcir

náöu, eru þessar nefndar : Glaumbær, Meðalheimur, Elvogar,

Vatnsskarð, Vatnshlíð, hluti í Vík, Hof í Dölum, Gil, Porljóts-

staðir, Víðivellir, Vatn, Ytra-Vallholt, Krossanes, Lækjamót og

fleiri. Kafn lögmaður lagði ekkert aptur af eigum Teits, og

bauð engin lagaskipti, þó það væri móti dómi hans og stað-

festingu konungs Árni Eiríksson, bræðrungur Teits, var nán-

asti erfingi hans; hann hafði áður átt í höggi við þýzkan mann
Hans Ethen, þjón höfuðsmannsins. Maður þessi yfirféll Árna

og særði hann, en þar kom að, að Árni varð honum að bana;

kom þetta í dóm, og voru Árna dæmdar vægar bætur, Iðhndr,,
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þar hann hefði átt hendiir sínar að verja, og þótt Árni svar-

aði téðum bótiim, var hann af Dönum á BessastOðum hrakinn

af jörðu sinni, og fór landfiótta, til þess Teitur frændi hans,

er lögmaður var orðinn, lét dæma honum jörð sína. Svo var

þá skekinn þróttur úr Árna, að eigi vogaði hann að kalia eptir

fé Teits í hendur þoim líafni og biskupi, er sættu því lagi, og

sátu með féð í náðum. En þótt erfingjar kærðu síðan opt

eptir þeim eignum, fengu þcir lítið oða okkert.

Nú hélzt Teitur eigi h^ngur við í Glaumbæ, og hlaut að

víkja þaðan fyiir valdi Jóns biskups og Rafns. Er mælt, að

hann stigi á bak fram undan karldyrum, þar sem honum var

lesin stefnan og harðmælti þeira er viðtæki; flutti hann þá

vestur í Hvamm í Hvammssveit, og lifði þar í skjóli Ögmund-

ar biskups, og var kallað af eigum konu sinuar Ingu: gat hann

haklið með fulltiugi Ögmundar biskups nokkru af jörðum þeim,

er biskup hafði fengið honum fyiir Bjarnarnes-eignir, svo sem

Hvammi, Ásgarði, Magnús-Skógum, Ketilsstöðnm og nokkrum

lleirum. Teitur bjó 16 ár að Glaumbæ, og hafði gelið hvert

ár eina kú Hofsstaða-Mariu, (Mariukirkju á Hofsstöðum). Sjá

meira um Teit, Árb. 3. þ. bls. 91.

Frá Rafni lögmanni er það að segja, að hann bjó á Hofi

á Höfðaströnd, en eptir burtfiutning Teits setti hann bú í

Glaumljæ, og þá er hann haföi því nær eitt ár haldið þar bú,

var hann veginn í Glaumbæ, þar sem Teitur steig á bak sein-

ast, sjá um Rafn Hegranesþing.

Teitur þorleifsson hafði raisst lögmannsdæraið 1527, og

Húnavatnsþing 1528, flutti hann þá að Hvammi og missti þar

Ingu konu sína; kölluðu til arfs eptir hana synir Porleifs og

Ingibjargar systur Ingu, en náðu ekki, uta,n síra Jón náði einu

huudraði hundraða og fjörutíu hundruðum, en hvorugur Bjarn-

anna eða Guðmundur prestur náðu fénu, því Teitur vildi eigi

laust láta. Teitur var brjóstveikur og dó af þeim veikleika í

yfirgeysandi kvefsótt 1537. þau Teitur bjuggu fyrst á Ásgeirsá,

svo 16 ár í Glaumbæ, þá 11 vetur í Hvamnii. Teitur þótti að

mörgu mikill maður, og hinn auðugasti af örfum, áður en þeir

biskup og Rafn hremmdu fé hans.

Ögmundur biskup kallaði þá til Hvamms og annara jarða

Teits, svo erfingjar náðu þeim eigi.

Jón biskup Arason kaUaði og seinna til Bjarnarnes eigna,
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er konungur hafði kastað eign siuni á eptir Ögmund biskup.

En hvorugur biskupanna eða þeirra erfingjar höfðu löng not af

þeim eignum.

I^að er sumra moiniug, að Jón biskup og Rafn hafi tekið

undir sig Húnavatnsþing næst eptir Teit, og tii þess Páll tók

það.

Páll Girimsson.

Faðir: Grímur sýslumaður Pálsson á Möðruvöllum, Brandsson-

ar lögmanns Júnssonar, sjá Vaðlaþing og Hegranesþing.

Móðir: Helga dóttir Narfa á Narfeyri Þorvaldssonar Þorkels-

sonar.

Kona: Margrét dóttir Eriendar sýslumanus í Múlasýslu, Bjarna-

sonar sýslumanns, sjá Múlaþing. Henni giptist Páll

að Koykjahlíð við Mývatn 1522, sunnudnginn næstan

eptir allraheilagramessu, að hjá veranda Teiti Magnús-

syni og Jóni Magnússyni, prestum, Auðunni Sigurðs-

syni, Erlendi Jónssyni, pórarni Steindórssyni, Birni

Skatinssyni, Úlfssyni og Jóni Péturssyni, þeg-

ar forsteinn bóndi Finnbogason í umboði Bjarna bónda

Erlendssonar á Kerilsstöðum, bróður Margrétar, taldi

heuni tvö hundruð hundraða í fasteign og lausafé, en

Páll taldi sér þar á móti þrjú hundruð hundraða, Ein-

arsstaði LL hndr., Hof á Höfðaströnd LXXX hndr. og

þar til útjarðir og lausagóz, er allt reiknaðist þrjú

hundruð hundraða; þá gaf Páll Margréti konu sinni

jörðina Hof í tilgjuf. Bréfið var ritað á Einarsstöðum

í Keykjadal, ári síðar, en fyr segir.

Börn: A. Bjarni í Skriðu í Hörgárdal átti Halldóiu Björns-

dóttur officialis á Melstað; þeirra böru:

a. Bergljót' átti síra Sigurð í Goðdölum Jónsson

þrests í Laufási, þeirra börn:

1) Espólín, Snógdalín og síra Jón Ólafsson telja Bergljötu,

sem hér er gjört, dóttur Bjarna Pálssonar, og mun það rett,

þar á möti segir Jón Magnússon, að Bjarni hafi átt son, er

Páll hafi heitið, og dóttir hans hafi verið Bergljót, og eins

Ljótun, sem hér kallast Bjarna dætur.
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1. I^uríður'.

2. Sigríðiir-.

3. Sigríður yiigri^.

4. Steinuiiii^

5. ÓlöP.

6. Olöí' yiigri*^.

b. Hallur harði' í Möðrufelli, sjá Vaðlaþiiig, hann var

lögrettumaður og lögsagnari; átti fyr Herdísi Jóns-

dóttur; börn:

1. Síra Bjarni á Grund.

2. Teitur guUsmiður.

3. Páll.

4. Jón.

5. Bergljót.

G. Halldór.

7. Guðrún.

8. Halldóra og fleiri.

c. jMargrét átti sira Porstein Ásmundsson; börn:

1. Síra Bjarni í VesturLópshólum^.

2. Ásmundur^.

1) Puríður átti Einar, son Skúla Einarssonar og Steinunnar

Guðbrandsdóttur.

2) Sigríður eldri átti Hallgrím son síra Halls Olafssonar í

Höfða.

3) Sigríður yngri var seinni kona síra Magnúsar Péturssonar

á Hörgslaudi.

4) Steinunn átti Kafn, son Jóns Arnfinnssonar í Bjarna-

staðarhlið.

5) Ólöf eldri atti Guðmund, son Kolbeins Hjálmssonar, sem

lengi var bartskeri Guðbrandar biskups; þau bjuggu á Merkigili.

G) Ólöf yngri átti Jón á Hofi, son Jóns Arnfinnssonar í

Bjarnastaðarhlíð. Kona Jóns hét Guðrún Eafnsdóttir.

7) Um börn Halls harða, sjá Eyjafjarðarsýslu bls. 233—239.

8) Kona síra Bjarna var Filippía Porláksdóttir |JÓrðarsonar

frá Marðarnúpi.

9) Ásmundur porsteinsson átti í'órdísi Jónsdóttur frá Drafla-

stöðum.

32
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3. Guðrún'.

4. Halldura'-.

5. Jjorbjörg^.

6. Málmfríður.

d. Ljótumi' átti Olat^ Arason Tómassonar.

e. Magnús.

f. Þorbjörg^.

g. Páll.

li. Helga átti Guðmund Árnasou, brdður Daða

sýslumanns

i. Þuríður' átti Ólaf Jónáson í Núpufeili.

k. Pórunn átti Ólaf Benidiktsson.

1. Jón á Hofi í Skagafjarðardölum átti Olöfu Jóns-

dóttur'^.

Börn Bjarna og Halldóru voru 1 1 á lífi, þegar Bjarni

drukknaði á Grímseyjarsundi.

B. Síra Erlendur á Breiðabólsstað í Vesturhópi; bann

var fyrst skólameistari á Hólum, fékk svo 1569

Breiðabólstað, og hélt hann fram yfir 1600: hauu

var fjórgiptur; fyrsta koua haus var Björg Kráks-

dóttir^, þeirra börn:

1) Guðrún átti Illuga fálkafangara í^órðarson Halldórssouar

í Sólheimum í Svínadal.

2) Halldóra var seinui kona síra púrarius Jónssonar á Hrafna-

gili.

3) forbjörg dó ógipt, barnlaus.

4) Ljótunui telur Jón Magnússon, sem fyr er sagl, dóttur Páls

Bjarnasonar; Espólín nefnir að vísu Pál Bjaruason, en hehlur

að mann nú geti ekki rakið frá honum.

5) Ólafur var bróðir Halldóru á Keldulandi.

6) forbjörg átti |>orstein nokkurn.

7) Hún er af sumum nefnd Halldóra, moð henni átti Ólafur

ekkert barn.

8) Ólöf var dóttir Jóns Arnfinnssonar í Bjarnastaðarhh'ð.

9) Björg var alsystir síra Jóns Krákssonar og hálfsystir Guð-

brandar biskups.
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Síra Ólafur prestur samastaðar, d(5 1650, átti

Sigríði Þorvarðardóttur'; böru:

1. Síra Erlendur á Melstað^.

2. Síra f*orvarður'^ á Breiðabólstað norður.

o. Gísli'* á Anastöðum.

4. Björg,scm átti síra Svein á Barði, jubilkennara.

l>uríður átti Teit á Holtastöðum son síra Björns

á Mclstað Jónssonar biskups Arasonar, börn:

1.
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d. Margrét átti síra Ilhiga Ingjaldsson^ á Tjörn;

þeirra sou

Síra Erlendur á Tjöru á Valiisuesi.

C. Björu átti Halldóru Björnsdóttur, þeirra dúttir

Ingibjörg.

p. Ingibjörg Pálsdóttir átti Bjarua Sturlusou'-, þeirra

son^

Sturla*, hans son

Jón.

E. Ljótunu Pálsdóttir átti Guðmund^ Eiuarsson; þeirra

börn:

a. I^uríður, átti síra Bjarna Gamlason á Grenjað-

arstað; þeirra börn:

1. Síra Guðmundur presíur samastaðar^.

2. Sigríður'.

3. Sigríður öuuur^.

1) Ingjaldur, faðir síra Iliuga á Tjörn, bjó á Keykjum í Mið-

íirði, og var kallaður Ingjaldur sterki: faðir lians var síra III-

ugi í Múla Guðmundsson, eu koua Ingjaldar og móðir síra

lUuga var Hildur systir síra Arngríms lærða.

2) Sturla faðir Bjarna var Smíða-Sturla, er að framau lieíir

verið getið.

3) Sou Bjarna Sturlusonar hét

Oddur sterki, er bjó á Melum í Svarfaðardal, sjá Tímurit milt,

1. B., bls 15. Af Jóui syni Odds var og komiun í beinan

karllegg síra Jón lærði í Möörufelli, seinna Dunhaga.

4) Sturla þessi, er án efa síra Sturla Bjarnason á Tjurn á

Vatnsnesi og hefir hann verið bróðir Odds.

5) Guðmundur var bróðir Skúla, föður porlálís biskups.

6) Kona síra Guðmundar var Krístín, dóttir Arna Magnús-

souar á Grýtubakka.

7) Sigurður eldri átti síra Sigurð á Kálfafelli í Hornafirði

Bjarnason Jónssonar gullsmiðs.

8) Sigríður yngri, seinui koua síra Arugríms lærða Jóus-

sonar.
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4. Ingunn'.

- 5. Margrét-.

6. Halldóra^

7. Halldóra önnur.

8. Vigfús".

9. Ljótunn^

10. Guðrún.

11. Inoibjörg.

12. PorIákur«.

1). Ári átti Steinunni Einarsdóttur'^
;
þeirra synir:

1. Guðmundur, lögrcttumaður í Flatatungu.

2. Steindór^

F. Puríður Pálsdóttir átti Jón Gíslason í Tungu í Vatnsdal.

1) Ingunn kona síra Bjarna Gíslasonar í Garði í Kelduhverfi.

2) Margrét átti síra Ólaf Hallsson.

3) Halldóra átti Hjörloif Hallsson, bróður síra Ólafs.

4) Vigfús álti Málmfríði Hallsdóttur frá Höfða, systur þeirra

síra Ólafs og Hjörlcifs, barnlans.

5) Ljótunn átli Einar Hjörleifsson lögréttumann í Flögu í

Breiödal, barnlaus.

6) Enn var dóttir síra Bjarna og Þuríðar:

13. Ólöf kona síra llluga í Húsavík, sonar Björns Magn-

ússonar á Laxamýri.

Sumir telja cnn son síra Bjarna Gamlasonar:

14. Halld(')r á Þvorá, cr á að liafa verið langafi síra

Ingjaldar, er var í Múla, en það mun vera miður

rett, |)ví síra Ingjaldur telur þenna Halldór langafa

sinn, son síra Bjarna Gíslasonar í Garði og Ingunn-

ar Bjarnadiíitiir, sjá hcr að framan.

7) Steinunn var dóltii- Einars l'jríkssonar á Hvanneyri.

8) Steindór átti Helgu Oddsíhíttur Tumasonar frá Skíða-

stöðum, sjá hcr að framan.

Dætur Ara og Steiiiunnar:

3. Olöf átti Geiimund Árnason.

4. Porgerður.
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G. Jón Pálsson, laungetinn. bjó í Reykjadal. Pá or Jón

missti konu sína, íjy hann til Árna Gíslasonar á Hlið-

arenda, en uppalin voru börnin af náungum lians.

a. Guðrún átti Jóii Ólafsson á Minni-Ökrum í Skaga-

firði. Hún var til giptingar uppalin hjá síra Biriii

Gíslasyni.

b. Halhi' átti Óhif Ásbjörnsson, sonur:

Síra Jón í Kanðasandsþingum, og Hciri.

c. Halkhjra-, uppclin af Gunnari Gíslasyni, átti Össur,

lögsagnara í Barðastrandarsýslu; þeirra börn

:

1. Þorsteinn.

2. Jóu.

1) Halla var dóttir Jón? Ohifssonar og Guðrúnar Jónsdóttur:

hún átti fyrst Pétur bók!»i)idara I'jigilhertsson Gamhisonar af

ætt Guðbrands biskups; þ'irra son:

a. Einar giptist og átti börn.

Svo giptist HaUa aptur Ólafi Ásbjarnarsyni Óiafssonar

í RaknafJal, Guðmundssonar, sonar síra Sigurðar á Grenj-

aðarstöðum, Jónssoviar biskups Arasonar. f>eirra son

meðal annara fleiri

b. Síra Jón í líauðasandsþingum; hans kona Eagnheiður I^or-

háksdóttir Bjarnasonar prests í Sehlrdal. sonar síra Hall-

dórs Einarssonar, bróður Gissurar biskups. Síra Jón var

lærður maður og heíir skrifað ættartöhihók.

2) Halldóra var dóttir Jóns Pálssonar, hún iíili Össur lög-

sagnara, þau bjuggu í Fr:iranesi og Þverá í Skagafirði, en fluttu

seinna vestur á Barðaströnd. Peirra son

Jón Össurarson, hans son

Grímur Jónsson fálkafargari í Galtardalstungu, átti, sem hér

segir, Margréti d()ttur Jóns Peturssonar í Brokey, þeirra son

Grímur lögsagnari á Gilja; af honum eru þeir komnir dr. Grímur

á Bessastöðum og Eggert Grímsson Laxdal vcrzliinarstjóri á

Akureyri; amtmaður Gríraur Jónsson var og sonarson Gríms á

Gilja.

"

Fleiri voru börn Jóns Pálssonar.
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3. Gunnlau^iir.

4. Jón annar.

5. Jón þriðji.

Fyrst var Jón (o: Jón Össurarson þriðji) lijá síra

Arngrími lærða, svo lijá Birni sýslumanni í Barða-

strandarsyslu, ráðsmaður og lögsagnari stundum,

átti Ingibjörgu Gunnlaugsdóttur og mörg börn;

lians son var Grímur í Brokey og Dagverðarnesi,

fálkafangari, or átti Margrétu dóttur Brokeyjar-J()ns

Péturssonar.

1528 seldi Páll Grímsson Jóni biskupi Arasyni Hof á

Höfðaströnd fyrir aðrar jarðir (Árb. 3. þ., bls. 92). Kaupvott-

ar: Þorsteinn Gunnarsson og Þormóður Snorrason prestar,

Marteinn Einarsson og Jón Hallsson leikmenn. Páll staðfesti

og þetta kaup síðar, 1553, við Ólaf biskup Hjaltason að Naust-

um í Eyjafirði, viðverandi Ormi lögmanni Sturlusyni, vitna

Gunnar Gíslason, Höskuldur Jónsson, Snorri Hallsson. Löngu

seinna klagaði sonarsonur Páls, síra Ólafur, upp á kaupin, en

árangurslaust

Páll Grímsson bjó á Holtastöðura. 1533 segja sumir að

Páll haíi tekið Húnavatnsþing og 153G let hann dóm ganga að

Asi í Vatnsdal um lambarekstur, sama ár hafði hann jarða-

skipti við Ara lögmann. 153S let hann í Engihh'ð í Langadal

laugarcaginn næstan fyvir níu vikna föstu dóm ganga um
lambarekstur og larabatoll á Eyvindarstaðaheiði (Arb. 3. þ., bls.

117), voru j'á ilúmsmenn hans Jón bóndi Óhifsson, Einar Ein-

arsson, lögretturnenn, El'ÍII Jónsson, Koðránn Olafsson, Einar

Sigurðsson og Svcinn Jónsson, bændur.

Eins og áður i'r sagt, virðist sem 3ón biskup og Kafn haíi

tekið Húnavatnsþing eptir Teit, og Jdn biskup einn haklið

sysluna eptir dauða Kafns, og haft Pál fyrir umboðsmann sinn,

unz Páll sjálfur tók sýshina.

pað er ekki Ijóst, hvenær Páll Grímsson liaíi sleppt sýsl-

unni, sumir lialda, að hann hafi gjört það inn 1550 eða íyr, en

sumir síðar og í Oddeyrardúmi 1551 er iiann talinn meðal
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helztu manna næst eptir F*orleif bróður sinn, og Björn á Skarð'^á

kallar hann þá sýslumann^

1549, aðrir segja 1551, föstudaginn næstan eptir geisladag

útgefur Páll Grrímsson vitnisburð á Gunnstoinsstöðum í Langa-

dal um umboðskröfu Júns hcitins Magnússonar, móðurföður

barna síra Björns Jónssonar biskups Arasonar, og segist Páll

sjálfur hafa jmð brof dikttrað og skrifað, pá Jón hafi sagt sig

fullveðja fyrir fé og ponineura barna síra Björns, en þetta ár-

tal er auðsjáanlega ran;:;!, því Jón Magniisson liföi fram um

1560, og mun því eiga að vera 1501.

1556, í dómi þeim, sem Oddur lögmaður Gottskálksson,

umboðsmaður konungs í Hegranesþingi, lét ganga að Víðivöll-

um, laugardaginn næstan fyrir Jónsmessu Hóla biskups um á-

kæru Ólafs biskups Hjaltasonar til Jóns Finnbogasonar, að

hann hafi ólöglega að sér tekið dómkirkjunnar fasteign, Óskxnd

og Illugastaði í Fljótum, eru Páll Grírasson og Jón Grímsson

taldir með fleirum í lögmíuinsdóminum, en Tumi Þorgrímsson

var þá til staðar, að svara vegna Jóns Finnbogasonar.

í heitbrjefi því, er gjOrt var að Miklabæ í Óslandshhð

12. dag marzmánaðar 1566 af Olafi bisknpi og öðrum höfð-

ingjum, er Páll Grímsson undirskrifaður ; þar af er Ijóst, að

hann heíir þá lifað, en af því leiðir eigi, að hann þá haíi haft

sýsluvöld.

Páll Grírasson tok Ho'" á Höfðaströnd til forráða 1555, og

bjó þar um hríð, þar eptir höfðu synir hans Hof til 1571, en

I>órunn á Grund átti þó jörðina^.

Eg meina, að Páll hafi ekki sleppt hálfri sýslunni fyrri en

1551, að Ormur lögmaður tók hana í lögmannskaup sitt.

Skúli ÍTuðimiiidsson.

Faðir: Guðraundur prestur, son ÍSkúla, launsonar Lopts

ríka á Möðruvöllura. Sá Skúli Loptsson var seinni maður

1) Hann er talinn sýsli raaður í hyllingareiðnum á Oddeyri.

2) Eptir því sem Guðbrandur biskup segir, náði Þórunn

Hofi 1571 eða 1572, og átti það l)á í 17 ár, þá fekk það Jón

Sigurðsson, og helt í 5 ár, þá eignaðist það Magnús Björnsson.
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Hclgu dóttur Þorleifs Árnasonar o^ Vatnsfjarðar-Kristínar.

Hafði Holga fyrst átt Guðmund ríka Arason á Koykhólum, er

missti cignir sínar fyrir l)cim Birni og Einari, bræðrum konu

sinnar, 1443' cða 1442, og þar cptir gipzt Skúla. I^au lifðu

bæði 1477, því þá kvittar Heiga Skúla Loptsson bónda sinn

um 37 kúgildi, er hún hafði erft eptir Guðnýju systur sína að

Auðbrekku, (scm dáið hefir barnlaus). Guðmundur prestur

Skúhison cr sd, ?<'m 1481 lúkti Ólafi biskupi Rögnvahlssyni

Syðraholt í Svarfaðardal (er raóðir hans húsfrú Hclga fjor-

leifsdóttir liafði crft cptir systur sína Guðnýju) fyrir skuldir

sínar og föður síns Skúla Loptssonar, cr þcir áttu að svara

biskupi í tíundir og útlausnir.

Fyrst cr Skúli þcssi Guðmundsson á Hólum í Hjaltadal

einn af vottunum undir kaupmálabréfinu, þá er þau Rafn

Brandsson og Þórunn dutt.ir Jóns biskups Arasonar giptust

1526, og mun hann þá hafa vcrið ungur.

I ættartöhim nefnist hann (að sögn Jóns sýslumanns

Jakobssonar) sýslumaður í Húnavatnsi)ingi; cn óvíst er, livcrt

ár hann var þar sýslumaður. Ekki cr það óh'klegt, að hann

um tíma linfi lialdið hálfa sýsluna móti Pííli Grímssyni, eða

verið umboðsmaður hans nála\gt 1540.

Barnamóðir Guðmundar prests Skúlasonar var Guðrún

dóttir Brands lögmanns Jónssonar^

Kona Skúla Guðmundssonar var I^órunn dóttir Marteins

biskups Einarssonar, en aðrar ættartölur segja, að hún hafi

vcrið kona Skúla Guðmundssonar, Sigvaldasonar langalífs, og

1) f*etta stcndur í flcstnm ættartölubókura, að barnaraóðir

síra Guðraundar Skúlasonar hafi verið Guðrún dóttir Brands

lögmanns Jónssonar, og getur það vm-ið satt, ef það er ekki

ruglingur, sprottinn af því, að Guðmundur nokkur Skúlason

(líklcga sonarson síra Guðmundar) í Húnavatnssýslu átt.i konu,

er Guðný hét og var Brandsduttir; en þessi Guðný var systir

síra Jóns Brandssonar á Barði og síra Páls Brandssonar, giptist

hún 1542 á Kngiblíð fyr teðum Guðmundi; einn af kaupvott-

unum var Skúli Guðmundsson, sjálfsagt faðir hans.
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miin það réttara, en Marteinn Einarsson liét bóndi í Húna-

vatnsþingi, sem fyr sagt, og gat t*(jninn kona Skúla hafa

verið hans dóttir'.

Skúli var lögréttumaðiir 1542, og or h'klegast, aðhann hafi

verið umboðsmaður sýslumunna í Húnavatnsþingi, og of til vill

Jóns biskup^ Arasonar, ef Páll hofir eigi tekið sýsluna fyiri en

1533.

Egill J(^nssoii.

Faðir: Jón sýslumaður Einarsson, sjá her að framan.

Móðir: Kristín dóttir Gottskálks biskups.

Koiia: Guðiún dóttir Porloifs lögraanns á Skarði, Pálssonar.

Börn: A. Jón á Eoykjum og Skarði, sjá hér síðar.

1?. Rannvoig (aðrir Kagnhildur), fyrri kona Jóns- Ein-

arssonar á Gunnsteinsstöðum í Langadal; þeirra

dóttir

:

Oddný, som Björn Magnússon^ tók í óleyfi, og

tiutli til Bólstaðarlilíðar, on hún var hoitmey Jóns

Dans, þar af varð mikið málavastur, loks giptust

þau, þeirra börn

:

1. Síra Gunnar á Hofi*.

2. Rannveiíí^.

1) Pað er án efa með ulUi rétl, að porunn kona Skúla var

dóttir þessa Marteins Einarssonar.

2) Jón var bróðir Skúla Einarssonar, or átti Stoiniiiini dótt-

ur Guðbrandar biskups.

3) Magnús var sonur síra Björns á Melstað Jónssonar bisk-

ups Arasonar.

4) Síra Gunnar var prestur til Hofsjnnga á Höfðastiönd og

á Höskuldsstöðum, liann átti pdrunni, dóttiir síra Jóns í Hítar-

dal Guðmundssonar. feirra dóttir var

Guðrún kona meistara Gísla Vigfússonar á Holi á Höfðaströnd.

5) Rannveig átti Einar son Peturs Gunnarssonar Gíslasouar

Hákonarsonar.
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3. Benidikt'.

4. Solveig, er átti fjorlák frá Marðarmipi'.

C. Eiríkur á Stóruborg átti Solveigu, dóttur Nikulás-

ar á Múkaþverá, klausturhaldara í>orstein3sonar

,

þeirra sor:

a. Jóii á Núpi ólst upp í Bólstaðarhlíð hjá stjúp-

föður sínum, átti þá 5 launbörn, neyddist að

ekta barnsmóður sína atkvæðalitla, Halldóru

Bjarnadóttur; þeirra son:

1. Eiríkur á Niípi átti Málmfríði, sjá Dahisýslu.

Önnur kona Júns var Sesselja Girímsdóttir;

þeirra börn dóu. Jón varð undir heygarði og

dó af því.

Eiríkur Egilsson var mikiil lauslætisraaður, eins

fram lijá konu siiini, on hún dró þar yfir fjöður

eptir mæ'ti; Jón lögraaiuir Jónsson hjálpaði hon-

um, þá er lífi lians vir hætt, því seldi Eiríkur

Jóni Kigmanni Stóruboig.

D. HagnhiMur átti fyr HalMór á Fróðá Jonsson Hall-

dórssonar'; þeirra börn:

a. Jnn á Fróðá, svo í Garpsdal, seinast í Svefn-

1) Benidikt í Bólstaðarhlíð átti Guðnínu dóttur síra Þor-

steins Tyrfingssonar í Hvammi í Noðurárdal.

2) porlákur var son Pórðar Porhlkssonar, bróður Guðbrand-

ar biskups.

Enn hét son Björns og Oddnýjar

5. Eiríkur, hans laundóttir

Solveig átti Guðmund, launson Einars Skúlasonar; Einar

bjó á Hraunum í Fljótura og var bróðir Þorláks biskups.

3) Jón Halklórsson var stjúpsonur Daða í Snóksdal Guð-

mundssonar. Sumir telja Kagnlnldi laungetna, og múður

hennar Sigríði Ormsdóttur Guðniundssonar Andréssonar, og er

ekki óh'klegt, að það sé réttara.
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pyjura, átli Giiðnýju dóttur Eyólfs á Ballará'

og Ingibjarcrar
;
þeirra börn :

1. Gísli^

2. Gísli annar^.

3. Ívar^

4. Snorri^.

5. Petur«.

6. Steinunn'.

b. Dóróthea átti Jón Bjarnason á Ketilsstöðum'';

þeirra börn:

1. Sigríður^.

2. Halldóra*".

3. Þuríður'i.

c. Valgerður átti Andrés'"-' Bjarnason, börn:

1) Eyjólfur var son Einars Gíslasonar í Stóruhvestu, og Tngi-

björg kona hans var dóttir Staðarhóls Páls.

2) Gísli eldii átti Ingibjörgu dóttur síra Arngríms lærða

Jónssonar, hann fekk Fróðá eptir föður sinn og seldi hana

Guðmundi Jónssyni fyrir Svefneyjar og hiilfa Bessatungu.

3) Gísli yngri í Svefneyjum átti Halklóru Eiiiarsdóttur Pét-

urssonar, Einars er her fyr getið.

4) ívar bjó á Kletti í Kollaíirði átti Tngibjörgu Bjarnadóttnr,

sonar síra Guðmundar Jónssonar á Stað á líeykjanesi.

5) Snnrii átti Guðrúnu Porleif-íduttur Jónssonar á Kirkjubóli

á Bæjarnesi.

G) Petur, hann var kallaður Petur hriitur, átti fyr Guðrúnu

Helgadúttur, síðan Guðrúnu Loptsdóttur frá Sælingsdalstungu.

7) Steinunn átti Guðmund Eysteinsson á Tvletti í Tvrólísfirði.

8) o: í Hvammssveit, þau áttu [lá jörð.

9) Sigríður átti Jún Ögmund^son frá Bæ í Hrútafirði, kona

Ögmundar hét Guðrún Böðvarsdóttir Sigmundssonar, iaunsonar

í^orleifs lögmanns Pálssonar.

10) Halldóra fór til Skálholts.

11) Þuríður giptist á Vestljörðu.

12) Andrés var á Melgraseyri, orðlagður söngmaður.
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1. Halldór á Melgraseyri*.

2. Svauborg'.

d. SLciimnn átti Jóii Oddsson^, er strauk 1610;

þeirra böru:

1. Braudur''.

2. Halldór.

3. Oddur^

c. íSigríður, féll með Jóni Oddssyni, lieuni drekkt.

f. Steiuuuu önuur átti séra Porsteiu^ Oddsson,

börn

:

1. Guðrúu'.

2. Gísli«.

1) Koiui Halldórs var Kristrún Bjarnadúttir Einarssouar frá

Hamri, heuuar móöir Guörún dóttir porláks Einarssonar

bróður Gissurar biskups.

2) Svauborg átti J>órarinn, son síra Gísla Einarssouar 1

Vatnsfirði. Euu voru börn Valgerðar og Andrésar:

3. Poigeiður, Iiúu giptist Greipi Jónssyni á Gillastöðum,

sonar síra Greips á Suæfjöllum, porleifssonar Björnssouar

frá l\eykh(3Ium.

4. V^algeröur Andrésdóttir átti Bjarna nokkuru Bjarnason,

er breundur var fyrir galdra.

3) Jón Oddssou var souarson porsteins, seiuasta niauus Þór-

unnar á Gruud.

4) Brandur, hans kona Auua Bjarnadóttir.

5) Oddur, haus son

Þorstoinu, frá houum er ætt.

Guðrún var eun dúttir Jóus Oddssonar og Steiuunuar, hún

átli Huausa-Björu Jónssou Ingimundursouar, og var ætt frá

þeim.

G) Síra Þorsteiun Oddssou var bróðir áður nefuds Jóus Odds-

sonar.

7) Guðrúu, heunar maður Jón Ketilssou á Heiuabergi.

y) Gísli átti Halldóru Maguúsdóttur af Vestfjörðum.
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e. Ástríðiu' átti Finnboga á Keldulandi, svo Hjálm-

ar, og burn mörg.

f. Oddiir.

g. Guðrún''^.

b. Signý^ og íieiri.

Langium íiciri eru afkomendur þessara manna, sem

eg iienni eigi að ritfæra.

Um uitpvöxt og menningu P^gilí; vv úljúst að öðru leyti en

því, að bann iíallast mikiU liöfðingi í siiini tíð og er talinn

meðai þeirra, sem konungur Kristján þriðji skrifaði 1550 um
að fanga Jón biskup Arasou. Er ekki ólíklegt, að bann bafi

nokkur ar luift bálft Húnaþing, þótt ekki bati eg sjeð, að

liann liaíi látið þar dóma ganga; en í sumum ættartölubókum

kallast bann sýslumaður í Húnaþingi, en eg efa samt, að

bann bafi baft það utan bálft, annaðbvort móts við Pál Gríms-

son cða Pormóð Arason, því sýsluna béldu þá opt 2 sýslu-

menn.

Egill bjó á Geitaskarði í Langadal, (það kallaðist fyirum

stundum Skarö) og dó þar að sögn Björns á Skarðá 1560.

Tilgáta mín er, að Egill bafi haldið sýslunna bálfa eptir 1556,

cða þá í fyrstu vcrið umboðsmaður Odds lögmanns Gottskálks-

sonar, og síðan 1556 baldið alla sýsluna til síns dauða 1560.

stöðum, stjúpdúttur Jóus biskups Arasonar. Tómas son Bjarna

Olafssonar bcfir rakið ætt sína til Helgu, barnamóður Júns

biskups Arasonar, til Gottskálks biskups grimma og til Lopts

ríka.

1) Ástríður seinni kona Hjálms Stefánssonar var ckki dóttir

Guðmundar Gíslasonar í Finnstungu, beldur Flatatungu.

2) Guðriin átti Pétur Gunnarsson frá Víðivölluni; cn Guðrún

laundóttir Guðmundar var kona síra Brynjólfs Arnasonar á

Bergstöðum.

3) Signý var kona Einars Kafnssonar á Lækjamóti.

Valdís bét enn dóttir Guðmundar, bún var kona síra Sum-

arliða Einarssonar.
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pormóður Arasoii.

Faðir: Ari sýslumaðui Guönason, sjá bér aö fraiuaii'.

Böni : A. Guðiii" í Húiiavatnssýslu, átti Þúiu, l>eina börn:

a. Siguröur, átti Margrcti, dóttur Fúsa, launsonar

Jóns Grímssonar^ og Margrétar, þoirra börn:

1. Gísli í Flóatanga, barnlaus.

2. Guðni í Hraunböfn og Kirkjufelli, átti

Guðrúnu dóttur Jóns á Knerri Steindórs-

sonar sýslumaiins; sjá Snæfollsncssýslu, þau

áttu börn:

3. Bjarni í Múla átti Eydísi, aÖrir Elísabetu

Olafsdóttur og börn.

4. Halldóra átti Hallstein í Fellsöxl og börn.

5. I^óra^ átti 2 menn, og börn með báðum.

6. Guðrún átti Svein Steinólfsson^ og börn.

7. Guðrún ýngri átti Kafn á Mógilsá.

b. Snjálaug átli Frcystein Jónsson, börn:

1. Jón^.

1) Koiia Þormóðar hot Ingibjörg Salómonsdóttir; liafði bún

áður verið gipt Sigurði nokkrum, og liet sonur þeirra Einar.

Ingibjörg virðist að hafa verið ættuö sunnan úr Borgatirði.

2) Pað er sagt, að Guðni hafi búið á Sámstöðum í Hvítár-

síðu, og þotta er víst, því í vilnisburöarbrcíi nokkru, cr hann

heíir útgoíið 1596, sogist liann hafa búiö í Borgarhrði siðan

hann kom úr Norðurlandi, í 30 ár, á þessum jörðum : Sleggju-

læk, Hjarðarholti, Síöumiila og cignarjörðu sinui Sámstöðum.

3) Jón Grímsson, er veginn var í Síðumiihi af Júni Murta

Eggertssyni. Móðir Vigfúsar var Kristín dóttir Vigfúsar birð-

stjóra Erlendssonar.

4) Þóra átti fyrst Sæmund Brandsson, þoirra son

Vigfús í Múlakoti. Seinni maöur hennar

Páll Oddson á Kjahirnesi

5) Steinólfur var Loptsson og hot kuna hans Asdís Höskuld-

ardúttir.

G) Kona Jóns het í^óra Bárðardóttir.
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2. Eiríkur'.

3. Guðni".

4. Gissur^.

5. Póra^

G. Ingibjörg^.

7. Guðrún^.

e. tórlaug átti Jún í Lambhaga', þeirra born:

1. Guðni^.

2. ÓlöP.

d. Guðrún átti Turua á Arnbjargarlæk, sjá Hegra-

nesþing, þeirra börn:

1. Jón»".

1) Eiríkur átti Önnu dóttur Jóns Magnússoiiar og Úrsölu

Einarsdóttur.

2) Guðni átti Sigríöi dóttnr Vermundar Péturssonar og

Guðrúnar Þórðardóttur.

3) Gissur átti Oddnýju dóttur síia Jóns ISikulássonar í Hít-

arnesi.

4) í>óra giptist ekki, átti 2 launbörn.

5) Ingibjörg var seinni kona Péturs Jjorsteinssonar á Karlsá

nyrðra.

6) Guðrún átti Jún son Pórðar Ketilssonar á Veggjum og

Sigríðar Sigurðardóttur.

7) Jón var bróðir Freysteins, er átti Snjólaugu systur Í^r-

laugar; þau bjuggu í Árdal.

8) Guðni átti Vilborgu dóttur Jóns Nikulássonar á Sleggju-

læk og Elínar Sígurðardóttur; þau bjuggu í Lambhaga,;

9) Ólöf átti Ásbjörn á Læk, bróður Vilborgar.

10) Jón á Arnbjarnarlæk átti Margréti, dóttur Þorkels Gísla-

sonar; þeirra börn:

a. Jón átti Sigríði VermundardóLtur Péturssonar, hann var

hennar seinni maður.

^. Guðrún átti Hall, son Jóns Guðmundssonar vestra og

Guðrúnar Arnadóttur.

y. Ástríður átti Narfa, son síra Jóns gamla á Staðarhrauni

(hann varð 113 ára gamall) og Pórdísar Jónsdóttur.

33
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2. Jón annar'.

3. í*ormóður'^

4. Guðmundiir^.

5. Salómon*.

6. Sigurður^.

7. í^óra'^.

8. Matthildur'.

9. Oddnýs.

e. Ingibjörg^ átti Bergþór Hallsson, þeirra börn:

1. í'orbjörg.

2. Hallbera.

3. Helga.

4. f'orbjörn.

5. Halldöra.

B. Ari í^ormóðsson, lians son:

a. Guðmundur, hans synir:

1. Sveinn.

2. Jón á Kinnastöðum, átti börn.

1) Jón yngri Tumason á Spóamýri, hann átti Hallberu,

döttur Jóns Jónssonar á Steinum og Ástríðar Þorkelsdóttur.

2) I*ormóður Tumason átti fyrst Ingiríði Árnadóttur Skúla-

sonar, síðan Kriötínu Aradóttur Tumasonar.

3) Guðmundur átti Guðrúnu I>orkelsdóttur, síðan Ástríði

Grímsdóttur.

4) Salómon Tumason, afkvæmi hans komst eigi upp,

5) Sigurður Tumason átti fórdísi Erlendsdóttur Bjarnasonar.

6) J^óra Tumadóttir átti f>orkel, sou Jóns Jönssonar og Ást-

ríðar f^orkelsdóttur á Steinum.

7) Matthildur Tumadóttir átti Jön Jónsson Magnússonar og

Ingveldar, dóttur síra Jóns gamla Jónssonar.

8) Oddný Tumadóttir átti Jón Jónsson, bróður Freysteins

(Freysteinn hefir að líkindum átt tvo Jóna fyrir bræður).

Haliur Tumason á Stóru-Reykjum í Flókadal átti Sigríði

Sigurðardóttur.

9) Sumir nefna konu Bergþórs Ingunni; Hallur faðir Berg-

þórs var son síra Ólafs í Saurbæ Kolbeinssonar.
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b. Þormóðui' bjó í Múlakoti við Þorskafjörð og

átti börii.

C. Sigurður', livað af honiim er komið, er mér óljóst.

Hvort Pormóður hefir verið íauugetinn og hvort hann

sjálfur hefir gipzt, er raér dulið, en ritfært er, að hann hafi

verið kunnugur Steinunni Jónsdóttur, barnamóður síra Björns

á Melstað, þegar Steinunn var á niillum manna, og hefði það

þá átt að vera 1551 eða 1552, því Steinunn giptist Olafi 1553,

en Steinunn sór bókareið fyrir formóð Arason, svo orðrómur

þpssi hefir verið ósannur.

í'ormóður mannaðist vel og var haldinn maður vitur.

1543, fimmtudaginn eptir tveggja postula messu Simonis

et Judæ, hefir Þormóður með Jóni biskupi staðfest útskript

af Kristjáns konungs fyrsta löngu réttarbót.

1550 er Þormóöur orðinn sýsluraaður, því svo kallast hann

í Oddeyrardómi 15. júní 1551; er líklegast, að haun hafi haft

hálfa sýslunu. Að Bessastöðum var hann og kallaður af hirð-

stjóranum Knúti Steinssyni ásarat öðrura landsius helztu höfð-

ingjum 1555 á Jónsmessu til að svara upp á erindagjörðir

Knúts, sera hann hafði út hingað frá Kristjáni konungi 3.,

dagsettum Nyborg, onsdaginn eptir dominica oculi 1555, um
l. hálfkirkna og ónauðsynlegra bænhúsa aftekningu; 2. verald-

legar fjársakir fyrir sýsluniönnura; 3. ura tíundir af öllura jörð-

um; 4. skólanna uppheldi; 5. beneficia og prestsetur af hverjura

haldast skuli; 6. um biskupa visitatíur og fylgd sýslumanna.

Að vísu hefir f>orraóður haldið hálft Húnaþing til 1554,

þá virðist Oddur lögmaður Gottskálksson að hafa tekið það

(1553 virðist hann að hafa verið umboðsmaður Orms lögmanns).

Hann kallar sig svarinn lögréttumann ásamt Páli Grímssyni,

Oddi Ásmundssyni, Guðraundi Skúlasyni, Jóni Gíslasyni og

Lopti Guðraundssyni; er Þorraóður fyrstur talinn í þeira dómi,

er Oddur lögmaður lét ganga á alþingi um arf eptir Halldór

1) í^ormóður Sigurðsson keraur fyrir í Húnavatnssýslu á þeim

tíma, er samsvarar því, að hann væri son Sigurðar pormóðs-

sonar.

33*
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Brandsson, seni Tuma torgrímssyni, vegna Jóns Finnbogasonar,

og síra Einari Magnússyni eigi um samdi.

Ellefu árum síðar eða 1565 cr t'ormóður aptur sýslumað-

ur í Húnavatnsþingi, því þá Ijet hann, sem sýslumaður kon-

ungs, döm ganga að Sveinsstöðum í Vatnsdal, laugardaginn

næstan fyrir livítasunnu, með tilnefndum 12 mönnum: Jóni

Gíslasyni, Sigurði I^ormóðssyni, I^óiarni Gíslasyni, lögrjettu-

mönnum, og 9 bændum, um fátæka, scm eigi eiga framfæri

eða hreppsvist, en hafa fyr gengið: þar um gcngu dóniar í

öðrum sýslum, og urðu cins atlívæðiu. Jcg hcld þó, að Þor-

móður hafi þá fremur vcrið umboösmaður Árna sýslumanns

Gíslasonar, hcldur cn að Arni hafi slcppt við hann hálfri sýsl-

unmíi

1) I^ormóður lifði cnn 1572, cn var þá orðinn svo vcikur og

sinuulaus, að í máli nokkru, cr Guðbrandur biskup þá höfðaði

gcgn honum, Sigurði syni hans og Einari Sigurðssyni, stjúp-

syni hans, út af jörðinni Másstöðum, dæmdu dómsmennirnir,

að Sigurður sonur I^ormóðar hefði svar og umboð fööur síns,

þar þeim virtist, að hann í engan máta mætti það sjálfur hafa

sakir veikleika og sinnulcysis. Jón lögmaður Sigmundsson

hafði átt Másstaðina, cn Einari syni hans höfðu skipzt þeir,

ásamt jörðunum: Marðarnúpi, 20 hndr. i Tungu, Melatúni,

Gruud og Giljá í arfaskipti cptir móður sína Guðrúnu Gunn-

laugsdóttur til móts við bróöur sinn Guöna, cr þá var nýdáinn

(er skiptin fóru fram) og crfði Jón Guðna son sinn. Einar

Jónsson fékk síðan Júni biskupi Arasyni Másstaði, sem fyr er

getiö (þótt þess sé cigi gctið í dóminum), og Jón biskup aptur

I>ormóði fyrir Galtarholt í Borgarfirði, cr var málajörð konu

í*ormóðar, Ingibjargar Salómonsdóttur. Dómsmennirnir dæmdu
Helgu Jónsdóttur, móður Guðbrandar biskups, og hcnnar mcð-

örfum Másstaðina til arfs og cignar eptir bróður sinn Einar

hoitinn Jónsson, svo scm skiptabrcfið ávísaði, og að Guð-

brandur biskup eptir umboði sínu mætti taka þá að sér þá í

fardögum, en þcim bræðrum í^inari og Sigurði andvirði sitt,

jörðina Galtarholt, cr vcra skyldi móðurarfur þeirra eptir móður

þeirra Ingibjörgu. Dómur þessi fram fór á Sveinsstöðum í

Vatnsdal 1572, mánudaginn næstan eptir páskaviku, og út-
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Eiuar þórarinsson.

Faðír: Þórarinn', kallaðiir Laga-Þórarinn, og rekja snmir ætt,-

ina þannig: f>óra Einarsdóttir í liólstaðarlilíð, hennar

nefndi Ormur lögmaður Sturlnson dómsmennina, er voru 12,

hafði þó málið áður vcrið dæmt í áður sagðan stað og dag

undir útnefnd Jóns Björnssonar, er þá hafði konungsins svsiu

og umboð í Hiinavatnsþingi, en sakir þess, að Guðbrandur

biskup, Pormóður og Sigurður urðu samþykkir sín á milli með

handsöhim, að málið gengi undir utnefnd lögmannsins, fyrst

hann var svo nálægur, þá þótti dómsmönnum það eigi á móti

lögum vera, þótt hann þing setti og dóma útnefndi, Jón

Björnsson (.:>: sýslumaður) var einn af dómsmönnunum, og fyrst

nefndur þeirra.

Af þessum dómi má sjá, að Einar hefir ekki verið sonur

Bjargar, seinni konu Jóns, þótt sumar ættartöhir teiji svo,

heldur Guðrúnar fyrri konu hans. Það er og í sumum ættar-

tölum talin ætt niður frá syni Einars, en sá sonur Einars hlvt-

ur að hafa verið (5skilgetinn.

1) Sjá um framætt Pórarins, Tímarit mitt, 1. b., bls. 17. Þóra

var dóttir Dálks Einarssonar, er bæði átti Bólstaðarhlíð og

Reyki í Tungusveit, og líklega hefir dáið í banni, og því eigi

fyrst verið grafinn í kirkjugarði, en síðan h>ystur úr því dauð-

ur, og þá tekinn upp og jarðaður í kirkjusrarði: á þetta sýnist

vísan benda:

Langt er síðan Dálkur du,

drottinn hefir friðað hann,

hans dóttirin há og mjó

úr haugnum dró út trésh^ðann.

Sonur f>óru hét Einar, faðir Bergs, föðiir Steindórs, föður Pói-

arins, föður Einars lögrettumanns í Bólstaðarhh'ð. Pórarinn

Steindórsson var veginn af Gísla presti Finnbogasyni, föður

Guðrúnar Gísladóttur, móður Steinunnar, laundóttur Guðbrand-

ar biskups. pessi Þórarinn var ekki kallaður Laga-£*órarinn,

og hann var ekki faðir Óhifar, seinni konu síra Einars Sigurðs-

sonar í Eydöhim, heldur het faðir honnar Þórarinn Gishison og

var kallaður Laga-pórarinn, bj('» hann í Húnavatussýshi og var

bróðir I^uruunar Gísladóttur, konu Júns Ormssonar á Drafla-
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son, Bergur saniastaðar; hans son Steindór samastaðar;

hans synir: 1. Síra Sigmundnr og 2. Þórarinn, mikill

lagamaður; hans börn: a. Olöf seinni kona síra Einars

í Eydölum , jj. Einar lögsagnari í Bólstaðarhlíð fyr

nefndur.

Möðir: Oddný Jónsdóttir.

Kona: Guðrún í*orsteinsdóttir'.

Börn: A. Skúli á Eiríksstöðum í Svartárdal átti Steinunni

laundóttur Guðbrandar biskups með Guðrúnu dótt-

ur síra Gísla Finnbogasonar
;
þeirra börn:

1. Porlákur biskup, fæddur 1597, átti Kristínu

Gísladóttur-. Porlákur biskup dó 1656, 59 ára

2. Einar, Fljóta umboðsmaður, átti Þuríði dottur

síra Sigurðar Jónssonar^; börn

:

a. Sira Jón á Reynisstað*.

b. Skúli^

c. Einar'".

d. Illugi^.

e. Bergljót*^

f. Piagnheiður^.

stöðum nyrðra. f>að er heldur ekki rétt, að síra Sigmundur

Steindórsson, faðir Jóns lögmanns, hafi verið sonnr Steindörs

þessa og bróðir Þórarins Steindórssonar.

1) Móðir Guðrúnar í^orsteinsdóttur hét Guðrún Bessad()ttir.

2) Faðir Kristínar var Gísli lögmaður Hákonarson.

3) o: í Goðdölum, sjá hér að fraraan.

4) Síra Jón átti Steinunni dóttur síra Hallgríms í Glaurabæ;

hann drukknaði í Héraðsvötnura, og var að eins prestur í

hálft ár.

5) Skúli átti fyrst Guðrúnu dóttur Sigurðar Hólabrita Jóns-

sonar, síðan Valgerði Jónsdúttur að austan.

6) Einar skólagenginn, lögréttumaður á Héðinshöfða, átti

Halldóru dóttur síra Jóns Guðmundssonar á Rúgstöðum.

7) Illugi trésmiður í Sólheimum átti f>orbjörgu Gunnarsdótt-

ur að austan.

8) Bergljót átti síra Guttorm Sigfússon á Hólmum í Reyð-

arfirði.

9) Raguheiður átti Marteio Röguvaldsson sýslumann.
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g. Björg'

h. Halldóra^

i. Síra Jdn^.

k. Bergþór*.

1. Guðmundur^, laungetinn.

3. f>orvaldur átti Guðrúnu Erlendadóttur^; þeirra börn;

a. Jón^

b. Steinunn^.

c. Björg^.

d. Síra Björn'".

1) Björg átti launbarn með Jóni í Vík Hallgrímssyni, Hall-

dórssonar lögmanns. t*óra dóttir Jóns og Bjargar átti Jens

sýslumann Madtson Spendrúp.

2) Halldóra átti Jón Árnason Daðasonar frá Eyrarlandi.

3) Víst sami og fyr var talinn.

4) Bergþílr átti fyrst launbarn með Þórdísi Bjarnadóttur

Styrssonar, hét Sigurðnr. Svo giptist hann fyrir austan

Ragnhildi dóttur Ásmundar Guðmundssonar og Hróðnýjar.

5) Guðmundur átti Solveigu Eiriksdóttur Björnssonar, sá

Eirikur var bróðir síra Gunnars á Hofi í Skagafirði (sjá hér að

framan).

Enn teljast börn Einars:

m. Helga átti Jón lögréttumann Jónsson á Grund í Svína-

dal.

n. Steingrímur, laungetinn, átti Lísbetii Jónsdóttur að

austan.

6) Erlendur var Magnússon, en móðir Guðrúnar var Þórdís

Hinriksdóttir, svo átti í*orvaldur Kolfinnu f>orleifsdóttur (búra-

manns).

7) Jón átti Sesselju Jónsdóttur Jónssonar prentara.

8) Steinunn Porvaldsdóttir, var kvenna fríðust, átti síra

Gísla Bjarnason í Blöndudalshólum.

9) Björg átti fyr Helga Hallsson frá Hálsi í Svarfaðardal, svo

Svein Pálsson bróður Jóns á Yztagili.

10) Síra Björn í Hvamrai í Laxárdal, mis.sti kallið, átti

Guðrúnu Halldórsdóttur prests f»orstoinssonar frá Þingeyrum

og Steinunnar Egilsdóttur frá Geitaskarði, sjá hér að framan.
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d. pdra'.

e. Olafiir^, laungetinn.

6, Björg yngri átti Hrólf sýslumann, sjá í>ingeyj-

arþing.

7, Guðrún kona síra Halldórs Teitssonar í Gnfu-

dal; börn

:

a. Síra Teitur^, prestnr samastaðar.

b. Porgrímur*.

c. Þóra^.

8, Halldóra átti TUuga Hóla ráðsmann Jónsson, sjá

Pingeyjarþing*^; þeirra börn:

a. Síra f>orsteinn á Völlum.

b. Jón á Urðum.

c. Skúli snikkari.

d. Þórdís og fleiri'.

B. Guðný Einarsdóttir, átti Jón sýslumann Egilsson,

sjá lier síðar.

C. Jón á Gunnsteinsstöðum í Langadal átti fyr Rann-

1) Þóra átti Árna í Haga i Reykjadal, son Kjörns á Laxa-

rayri.

2) Ólafur telst son Bjargar, og þá víst son Bergþórs, en liann

átti launson, er hét

Skúli, var lögréttumaður og bjó á Seilu, átti Halldóru

dóttur Halldórs Þorbergssonar, Ólaíur var djákni á Reynisstað.

3) Síra Teitur átti Margréti Eggertsdóttur Sæmundssonar,

sonar Árna Gíslasonar á Hlíðarenda, barnlaus.

4) f>orgrímnr átti Sesselju Sæmundsdóttur Eggertsonar Sæ-

mundssonar.

5) í^óra átti síra Hannes Benidiktsson á Snæfjöllum.

6) BIs. 77.

7) Enn voru börn Skúla og Steinunnar:

9. Ingunn kona síra Magnúsar á Mælifelli Jíínssonar.

10. Helga, kona síra fórðar sonar síra Gísla Jónssonar og

Ingunnar frá Hrafnagili.

11. Sesselja kona Bárðar Gíslasonar Diðrikssonar; hann

var mikiU lagamaður; bjuggu þau á Ási í Vatnsdal.



512

veigu Egilsdóttur, sjá hér að framan; svo Solveigu

Nikulásdóttur, þau barnlaus.

D. Guðmundur átti Ljótunni, dóttur Páls Grírassonar,

sjá hér að framan, þeirra börn

:

1. Puríður átti síra Bjarna Gamlason, þeirra

börn:

a. Síra Guðmundur á Grenjaðarstað.

b. Sigríður.

c. Sigríður önnur.

d. Ingunn.

e. Margrét og fleiri.

2. Ari átti Steinunni Einarsdöttur, börn

:

a. Guðmundur lögréttumaður í Flatatungu átti

Guðrúnu Björnsdóttur'; börn:

1. Síra Ari á Mælifelli^

2. Síra Guðmundur^ í Stærra-Arskógi.

3. Ingialdur^

4. Ólafur^

1) Foreldri Guðrúnar voru Björn Magnússon á Laxamýri og

Guðrún Porsteinsdóttir IlJugasonar.

2) Sira Ari á Mælifelli átti Ingunni, díittur síra Magnúsar

Jönssonar á Mælifelli og seinni konu hans Ingiríðar Jóns-

dóttur.

3) Á að vera síra Jón, hans kona Ingibjörg dottir síra í*ör-

arins Olafssonar á Bægisá. Síra Jón var mesti listamaður og

skákl gott.

4) Ingjaklur átti f>uríði dóttur Jóns Jónssonar á Hafgríms-

stöðum.

5) Olafur var lögréttumaður, en var ómögum hlaðinn og fá-

tækur: kona hans hét Kristín, systir Ingibjargar konu síra Jóns

bróður hans.

Enn voru börn Guðmundar Arasonar í Flatatungu:

5. Olöf, af henni telst síra Jónas Benidiktsson kominn.

6. og 7. Guðrúnar tvær.

8. og 9. Kristínar tvær.

í ættartölu Einars nokkurs Ólafssonar er eun fremur tal-

inn son Guðmundar:
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b. Steinunn' átti Helga Oddsson Tóraassonar.

•Laga-Pórarinn- er í flestum ættartölura kallaður Gíslason,

en aðrir segja Steindór liafi verið faðir pórarins, og sá Stein-

dór son Gísla á Hafgrímsstöðum og bróðir Arna sýshiraanns á

Hlíðarenda.

1569 (ártalið er auðsjáanlega rangt og á víst að vera 1579

10. Gísli, hans son

Bjarni á Brekkulæk, hans son

Vilhjálmur í Happahh'ð, svo Bjargi og seinast Kófu,

hans kona hét Signý Bjarnadóttir, þeirra son

Ólafur, fæddur 1. nóvember 1771, hans son nffndur

Einar.

Af dómi nokkrum sést og, að einn son Guðmundar hefir

heitið Petur og að systir hans hefir heitið Helga, af hnnni var

komin Margrét nokkur Ólafsdóttir, sem 1676 var dæmd á þá

bræður Ingjald og Pétur.

Guðmundur Arason var merkismaður, og or margt heldra

bændafólk í Skagafirði af honum komið: hann var annálað

hraustmenni, skólagenginn o;t lögréttumaður.

1) í^etta er án efa missiírifað og á að vera: Steindór átti

Helgu Oddsdóttur o. s. frv., sjá hér að framan.

2) E*að er rétt, eins og áður er sagt, að F*órarinn sá, er

kallaður var Laga-p>órarinn, var Gíslason, en hann var ekki

faðir Einars Þórarinssonar í Bólstaðarhlíð; að Steindór faðir

Pórarins, föður Einars í Bólstaðarhh'ð, hafi verið son Gísla

Hákonarsonar á Hafgrírasstöðum og þá bróðir Árna Gíslasonar

á Hlíðarenda og þeirra bræðra Gísla sona, nær engri átt, hitt

kynni að sýnast réttara, sem sumir hafa haldið (en eg hef

samt hvergi séð það nema sem getgátu), að Filippus Þórarins-

son á Svínavatni, er veginn var á Auðkúlu og átti eina af

þeim Svalbarðssystrum, hafi verið bróðir Einars fórarinssonar

í Bólstaðarhh'ð, þó held eg þetta eigi rétt, heldur álít eg að

Filippus þessi hafi verið son Þórarins þess Jónssonar, er 1514

gjörði Gottskálk biskupi reikningsskap Svínavatnskirkju, því

bæði kemur þetta heim við tímann, er báðir hafa lifað á, svo

áttu og báðir Svínavatn, og loksins benda nöfnin á þetta, og
eg verð að álíta þetta vafalaust.
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eða eptir 1572, því Jón lögmaður fékk eigi Húnavatnsþing fyrri

en 1577, og Guðbrandur varð eigi biskup fyni enn 1570)

(læmdi Guðbrandur biskup og Jón lögmaður Jónsson um klög-

un Skúla Einarssonar í Hlíð, sem eignarmanns Stafns í Svart-

árdal, og síra Brynjólfs Árnasonar á Bergstöðum, sem verjanda;

er þá getið Einars Pórarinssonar nmboðsraanns í Húnavatns-

þingi, sem þetta ár hefir dæmt Bergstaða kirkju Fossárdal. Se

getgáta raín sönn um ártalið, hefir hann verið umboðsraaður

Jóns lögraanns Jónssonar; ef hið fyrra ártal væri rétt, þá hefði

hann mátt vera Porvalds eða Jóns Björnssonar umboðsmaður;

en Jón sýsluraaðnr Jakobsson heldur, að hann haíi verið um-
boðsraaður Arna sýsluraanns Gíslasonar, hefði það þá átt að

vera fyrir 1569, því það ár hafði Árni Gíslason sleppt sýslunni,

en Guðbrandur var þá eigi orðinn biskup. Hitt er víst, að

Einar hefir nm tíma haft umboð í Húnavatnsþingi.

Ormnr Stiirliison.

Sjá um hann við Snæfellsnessýslu. Ormur hafði Húnavatns-

sýslu í lögmannslaun 1551, 1552 og 1553, en missti þessa sýslu

og Munkaþverárkhiustur og lögmanns emba'ttið 1553.

Oddnr Gottskálkssou.

Sjá nm hann við Hegranessýslu. Hann tók við lögmanns-

dæminu eptir Orm og líklega sýslunni (í lögmannslaun) 1554;

en fyrir og um 1550 hafði hann Jjverárþing. til þess að hann

tók Hegranesþing og Keynistaðarklaustur 1553. Aður, 1545,

liélt hann Reykholt og þessum veitingum hélt hann, til þess að

hann drukknaði í Laxá í Kjós á þingferð 1556.

Oljóst er, hver hans umboðsmaður hefir verið í Húnavatns-

])ingi, lió gáta ?e um áður árainnzta menn og Odd Halldórsson

1554. Oddur Iðgraaður let 1554 dóra ganga í Bólstaðarhlíð

raeð 6 mönnum, um gripdeild á hesti. 1556 laugardaginn na^sta

eptir fardagaviku á Beynistað, lét Oddur dóra ganga um Gauta-

staði.

Áriii íiíslasoii.

Sjá um hann við Skaptárþing, hann var fyrst áhangandi

síra Jóni Eiríkssyni í Vatnsfirði. Árni hafði ungur lagt sig

eptir lærdómsmenntum, og sigldi héðan af landi til meiri menn-
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ingar. f>egar Árni var í Vatnsfirði umboðsmaðnr síra Jóns,

liélt liann við Helgu dóttur síra Tóniasar á JVJælifelli, og keypti

Hnífsdai lianda lienni til ábýlis, þá cr liann giptist Guðrúnu

Sæmundsdótlur. Guðrún bét dóttur Hclgu og Arna, er bann

gipti Jóni á Svarfbóli nálægt 1561. Eptir það að Árni giptist

Guðrúnu Sæmundsdóttur frá Ási, tók bann að ákæra yfirgang

Björns sýslumanns Guðnasonar og tcngdamanna bans
;

gekk

þar í dómur Odds lögmanns, og var málið dæmt undir konung

1554; Árjii sigldi sama ár, lekk nokkra upprcisn, bafði það ár

bálft Uangárþing, en óvíst bvort það var að vcitingu cða í um-

boði Páls Vigfússonar á Hlíðarenda. 1556 gat hann þrcngt

sér inn í ísafjarðarsýslu til bckknis við Eggcrt Hannesson.

1558 föstudaginn næstan eptir fardagaviku befir bann fengið

Húnavatnsþing, því þá kallast bann þar umboðsmaður konungs,

er bann um vorið lætur dóm ganga að Svcinsstöðum í Vatns-

dal, og nefndi í dóm P^inar Sigurðsson, Sigurð Þormóðsson,

Pórarinn Gíslason, Guðmund Ingimundarson, Gísla I^randsson

og Fiisa Olafsson um það, bver með réttu bafa skykli umboð
barna síra Björns bcitins Jónssonar ; var þar til staðar Jón

Björnsson tvítugur að aldri, og bciddist dóms á, bvort bann að

lögum væri skyldugur að taka að sér umboð barna síra Björns.

Dæmdu dómsmcnn, að mcð því Jón Bjarnarson va;ri ættleiddur

af föður sínum og ætti aö lögum að taka arf <ptir systkini sín,

væri hann skyldur eptir Hcrjólís réttarbót, að takast á bendur

umboðið, svo mikið scm liann bcfði vörzlur fyrir^

1559, 5, dag marzmánaðar, veitti Friðrik konungur annar,

sonur Kristjáns þriðja, Arna sýslumanni I^ingcyraklaustur með
eitt bundrað Jóacbims dala árlegu afgjaldi.

Sama ár, þriðjudaginn næstan fyrir Pálsmessu, var dæmd-
ur belmingadómur Árna sýslumanns og síra porsteins prúfasts

Gunnarssonar á SvcinsstOðum um það, Iivort löglegt væri hjóna-

1) Arni Gíslaon bcfir vcrið orðinn sýslumaður í Húnavatns-

sýslu 1557, því það er til vitnisburður Hálfdáns Einarssonar og

tveggja manna annara um samning Bjarnar Eyjölfssonar og

Árna Gíslasonar, að Björn kvittaði Árna um andvirði Barka-

staða, en Árni aptur Björn um allt það, er bann mætti kvitt gefa

sem konungs umboðsmaður í Húnavatnsþingi, Stóruborg 1557.
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band Guðmundar Ingimundarsonar, er fengið hafði Guðrúnar

án ráðs foreldra hennar og skilgetins bróður, og þar að auki

var Guðrún áður öðrum manni lofuð, dæmdu þeir hjónabandið

ógilt.

Árni var mesti auðmaður og höfðingi, og framkvæmdar-

maður hinn mesti, Imrðgjörður, lögvitur og málafylgismaður

hinn mesti. Fyrir utan fé Sæmundar tengdaföður síns, hafði

hann og vörzlur á fé Jóns prests Eiríkssonar. í miklu þrasi

átti Árni um fé hans og íleira við Eggert lögmann; þeir sætt-

ust fyrir helztu manna tillögur 1560, og fékk þá Árni til við-

urlags hjá Eggerti 40 (aorir 60) hundruð. Árni var og hafður

dómari við fiest vandamí'J; hann er fyrstur talinn dómsmanna

1564 í Stóradömi.

1568 fór Arni utan, var Benidikt Halldórsson, er síðan

gjörðist sýslumaður í Vaðlaþingi, þá sveinu hans; í þeirri ferð

hygg eg að hann hafi fengið veitingu fyrir Pykkvabæjar eða

Kirkjubæjar lílaustri, en sjálfsagt iyrir allri Skai; tafellssýslu.

1569 kom Árni út, og ílutti sig 1570 alfarinn að Hliðar-

enda (aðrir meina, að hann haíi ekki ílutt sig frá Þingeyrum

suður fyrri en 1571).

I Húnavatnsþingi halda menn að Árni hafi sett fyrir um-

boðsmann sinn forvald bónda Björnsson, þá er Árni sigldi

1568; Porvaldur tók aptur Sigurð Pormóðsson fyrir umboðs-

mann 1569. Árni sýnist að hafa sleppt Húnaþingi 1570, sem fyr

er sagt, en Skaptafellssýslu mun hann hafa slcppt nálægt 1580.

Árni virðist og að hafa tekið Kangárþing að minnsta kosti

hálft 1570, því það ár nefnir hann 6 menn í döm að Kirkjulæk

í Fljótshlíð um próventu Guðnýjar, nefnist hann þá valdsmaður

konungs í Eaugárþingi; þó virðist Nikulás Bjarnarson að hafa

vcrið þar jafnframt syslumaður eður þá Árna umboðsmaður.

1582 íinn cg seinast dóm Arna í Rangárþingi, en fyrst

1570.

Hvort Árni Iiefir haldið þá sýslu meðan hann lifði eða frá-

sagt sér hana eptir 1582, veit eg eigi, þó líklegast sé, að hann

hafi haldið henni til dauða síns 1587*.

1) Þess ber að geta, að meðan Árni Gíslason hélt Húna-
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forvaldur Björnsson.

Faðir: Björn Porvaldssoii Árnasonar á Æsustöðum.

Móðir: Herdís, laundóttir Gísla Hákonarsonar á Hafgrímsstöð-

um ;
þau Herdís og Björn giptust 1533.

Kona: Vigdís dóttir Halldórs Brandssonar', hún átti seinna

Torfa Vigfússon á Hrauni.

Son: Björn í Haukadal í Dyraíirði, fyrri maður Þórii, dóttur

Ólafs í Hjarðardal í Dýrafirði, Jónssonar sýslumanns

samastaðar, Olafssonar sýslumanns ;
þeirra son

:

porvaldur söngmaður einsýni, sjá Dalasýslu, átti Jarð-

þrúði dóttur Ólafs launsonar Björns Eggertssonar^.

I>eirra börn:

a. Jón í Hvammi í Dýraíirði átti Ingibjörgu, dóttur

jMagnúsar dmburmanns á Kúlu, sonar síra Guð-

mundar á Kafnseyri, Skúlasonar lögréttumanns Jóns-

sonar; börn:

1. Elín.

2. Dýs; þeirra börn dóu i stórubulu.

b. Jón yngri á Ketilseyri, átti Halldóru .Sigurðardótt-

ur; þeirra börn

:

1. Björn, dó barnlaus.

2. Eiín^ giptist og átti börn.

c. Guðrún fyrri kona Sæmundar Magnússonar, sjá ísa-

fjarðarsýslu.

d. Ingveldur, seinni kona Jóns Pálssonar Ólafssonar

vatnssýslu, bjó hann til með Óhiti biskupi Hjaltasyni hinn

reformeraða kirkjurétt.

1) Kona Halldórs Brandssonar og móðir Vigdísar hét Agnes

Grímsdóttir, var hún systir Jóns Grímsonar, er veginn var í

Síðumúla; bróðir Halldórs hét Helgi.

2) o: lögmanns Hannessonar.

3) Mun eiga að vera Einar, hann átti PJIínu, dóttur Jöns

Pálssonar Bjarnasonar og Höllu dóttur síra Jóns Ólafssonar á

Lambavatni.
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prests á Söndum í Dýrafirði, Jónssonar Erlingsson-

ar, Gíslasonar' þeirra börn:

1. Þorvaldur í HaukadaF.

2. Eggert, tvígiptur^.

e. Björn í Hvammi átti Sigríði í iS'esi Bjarnadóttur*,

börn

:

1. Jón sauiastaðar^.

2. Sigríður^.

3. Ingibjörg'.

4. Kristín^.

5. Herdis^

6. Vigdís»o.

Af þessum systkinuni er kominn mikill fjöldi bændafólks,

einkum í Ísafjarðarsýslu.

1) Gísli íaðir Erlings á Brjámslæk var Filippusson sonar

Sigurðar fóstra. en kona Erlings og möðir Jóns var Kristín,

dóttir Orms, bröður Páls, föður Þorleifs lögmanns.

2) Porvaldur átti fyr Helgu ísloifsdóttur prests á Eyri við

Skutulsfjörð, barnlaus, síðan Jóhönnu, dóttur Snæbjarnar bart-

skera í Tjaldanesi, sonar síra Björns Snæbjörnssonar á Staða-

stað.

3) Eggert átti fyr Höllu Jóiisdóttur j'orvaldssonar, seinni

kona bans er eigi nefnd.

4) Aðrir telja konu Björns Guðiúnu Bjarnadóttur frá Nesi,

Arnórssonar frá Kekavík á Ströndum og Guðrúnar ísleifsdóttur.

5) Jón átti Margréti Jónsdóttur Kálfarssonar.

6) Sígriður átti Jón Jóhaunsson prests i Otrardal Jónssonar.

7) Ingibjörg átti Jún Sveinssou á Sveinseyri.

8) Kristín átti Sigurð Guðmundsson.

D) Herdís (dó 1704) átti Magnús Isíelssou Jónssonar Dýra-

fjarðarsmiðs á Hvammi í Sandasóku Jónssonar. Kona Kíelsar

og móðir Magnúsar hét Guðrún Jónsdóttir, en kona Jóus Dýra-

fjarðarsmiðs og móðir Níelsar var Herdís Halldórsdóttir frá

Breiðadal í Önundaríirði.

10) Vigdís átti Magnús Sigurðsson Egilssonar frá Gcsleyii

við Patreksíjörð.
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Porvaldur Björnsson bjó á Æsustöðum í Langadal, og var

merkisbóndi. Árni sýslumaður Gísiason hafði hanu fyrir um-

boðsmann sinn, og þá er Árni fór uian 1568, setti hann por-

vald í sinn stað. Dóma eptir Porvakl hef eg eigi séð, en af

dómi umboðsmanns hans, Sigurðar í*ormóðssonar, 1569, er

auðséð, að hann hefir þar þá verið sýslumaður. í téðum dórai

kallast hann sýslumaður konungs; er eg þú efandi, að hann

hafi haft veitingu fyrir sýslunni, þó eigi sé ölíklegt, að Árni

hafi viljað hjálpa frænda sínum til sýsluvalda; en frá sýslunni

er Jjorvaldur 1571, og hefir hann þá ef til vill verið dáinn, því

eigi getur hans seinna.

^orvaldur fékk að leni 1568 Stafholt um 3 ár, 1569 fór

hann utan með höfuðsmanni Kristjáni Walkendorph, og hefir

þá sett Sigurð Pormóðsson fyrir sýsluna. 1571, í fardögum,

átti Vigdís kona hans að afhenda síra Jóni Egilssyni Stafholt;

var þá Vigdísar vegna fyrir afhendingunni Benidikt son Hall-

dórs Brandssonar, og mun hann hafa verið bróöir Vigdísar, en

I^orvaldur þá dáinn.

Slgui'ður ]>ormóðssou.

Faðir: I^ormdður sýslumaður fyrncfndur. Hvað móðir' hans

kona og börn hafa hcitið, cða hvort hann hefir verið giptur eða

átt börn, veit eg ckki. Sigurður bjó á Torfustöðum. Hann lét

dóm ganga miðvikudaginn næstan fyrir trínitatis í umboði Þor-

valdar bónda Björnssonar, sýslumanns konungs í Húnavatns-

þingi, með útnefndum 12 mönnum 1569, hvcrt afl það vonda rikti,

kvis og bakmælgiskyldi hafa,sem af tali Brands Halldórssonar hafði

uppkomið um óheyrilcgan vinskap Erlcndar Tómássonar og syst-

urdóttur hans Herdísar Erlendsdóttur. Dæmdu dómendur Er-

lendi Tómassyni tylftareið, cr unninn skyldi innan 10 vikna.

Án dags og ártals hefir síra Eyj()lfur ritað dóm, er hann

tjáir genginn í Skagafirði af Sigurði pormóðssyni um við, tek-

inn af lagnarísi, sem lá fyrir konungsjörðunni Mýrum í Hrúta-

firði, því þar á beiddist dóms síra Erlcndur I>orgrímsson, scm

umboðsmaður þcssarar og ticiri jarða, cr Walkendorph hafði

lént honum, og dæmdu dómsmenn presti viðinn, ef hann hefði

1) Móðir Sigurðar hét Ingibjörg Salomonsdóttir, sem fyr er

sagt.

34
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verið í fiskhelgi, eða svo að sjá liefði mátt fisk á borði

;

kallast Sigurður liér umboðsmaður.

Jón Björussoii.

Faðir: Björn offidalis Jónsson biskups x^rasonar.

Mööir: Steinunn dóttir Jóns á Svalbarði Magnússonar.

Kona: Guðrún, dóttir Árna á Hlíðarcnda Gíslasonar, hún var

fædd nálægt 1544, og dó 1603, sjá Skaptárþing.

B'órn: A. Halldóra eldri átti Halldór lögmann Ólafssou, hún

dó nálægt 1661, sjá þeirra afkvæmi við Skaga-

fjarðarsj'slu.

B. Helga átti Odd biskup Einarsson, hún dó 1662,

98 (aðrir 95) ára gömul, þeirra börn:

a. Gísli biskup í Skálholti átti Guðrúnu Benidikts-

dóttur^ þau barnlaus.

b. Arni lögmaður, sjá Árnesþing.

c. Síra Sigurður í Stafholti, dó 1675 84 ára, átti

Hólmfríði Jo'nsdóttur, barnlaus-, svo 1636 Guð-
rúnu Jónsdóttur^', þeirra son:

Gísli í Oddgeirshólum dó 1666, átti porbjörgu*;

þau barnlaus.

d. Sigurðnr ýngri, átti Þórunni ríku, sjá Barða-

strandasýslu.

tí. Eiríkur á Fitjum dó 1666, átti fyr Helgu Guð-

mundsdóttur^; þeirra börn:

1. Guðrún^.

1) A að vera Björnsdóttur Benidiktssonar, hún var systir

Magnúsar lögmanns Björnssonar.

2) Hólmfríður var dóttir Jóns Vigfússonar frá Galtarlæk.

3) Guðrún seinni koua síra Sigurðar var dóttir síra Jóns

Guðmundssonar í Hítardal.

4) forbjörg var dóttir Vigfúsar sýslumanns Gíslasonar á Stór-

ólfshvoli.

Síra Sigurður í Stafholii átti fleiri börn eu Gísla; en af-

kvæmi hans dó út.

5) Helga var systir hins nafnfraiga smiðs, Guðmundar í

Bjarnastaðarhlíð í SkagaQarðarsýslu.

6) Guðrún átti Snorra Sigurðsson handleggjastutt.
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2. Oddiir^

3. Helga-.

Halldóra ýngri átti f^orvald í Auðbrekku, bróður

Halldórs lögmanns, hann dó á alþingisferð 1650,

en hún dó 1665, sjá pii:geyjarþing, þeirra börn:

a. Jón, átti Guðrúnu Pétursdóttur, bjó í Auðbrekku,

þeirra börn:

1. Jón^ ; bjó á Vindneimum.

2. ÞorvaMur*.

3. Halldór^

4. Hallfríður^.

b. Beuidikt, sjá Hnappadalssýslu, átti Astu dóttur

síra Torfa á Gilsbakka, barnlaus.

c. Björn átti fyr, 166S, Margréti Örnólfsdóttur,

þeirra börn

:

1. Kristín, átti síra Þorkel Oddsson, dó barn-

laus 1707.

2. Elín, dó 1709, átti síra Pál Ketilsson, börn:

a. Böðvar á Slitvindastöðum ; hans son

Arni skáld.

i^. Síra Páll á Staðastað.

1) Oddur á Fitjum, lögréttumaðuv, ritaði annál; fyrri kona

hans var Sesselja Halldörsdóttir. Sesselja var ^ystir Arna, móð-
urföður síra Péturs Björnssonar á Tjörn á Vatnsnesi, sjá

Tímarit mitt, 1. B. bls. 15., en hin síðari Guðríður Einars-

dóttir prests á Keynivöllum Hlugasouar.

2) Hclga átti síra Pál Gunnarsson á Gilsbakka. Bæði Odd-

ur og Helga voru seinni konu börn Eiríks, en hún hét Porbjörg,

dóttir Bjarna á BustarfeUi Oddssonar.

3) Jón var fyrst ráðsmaður á Hólum í tíð Jóns biskups Vig-

fússonar, varð svo sýslumaður í Hnappadalssýslu, sjá þar um
hann.

4) |>orvaldur átti Kagnheiði Kögnvaldsdóttur.

b) Halldór átti Guðrúnu I>orvarðsddttur 'Stígssonar í Núps-

dalstungu.

6) Hallfríður átli síra Erlend Illugason á Tjörn á Vatns-

nesi.

34*
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Seinni kona Björns Sigríður Jónsdóttir'; þeirra

son

:

3. Síra I^orvaldur'^.

d. Daði í*orvaldsson, í Glatardalstungu, atti Stein-

uuni rétursdóttur frá Ballará, börn:

1. Kristín^; átti Benidikt.

2. Sigríður, liennar maður Snorri, barnlaus.

3. Sigríður yngri átti tvíbura mcð síra Lýð,

átti svo Pórlialla^

4. Halldóra^

5. Hildurö.

e. Olafur átti Guðrúnu, dúttur Einars á Lækja-

móti; þeirra son:

I>orvaldur^.

f. Guðrún átti 1651 síra Stefán í Vallanesi

Olafsson; þeirra son:

1. Síra Ólafur í Vallanesi*^.

2. Síra I^orvaldur á Hofi^

3. Anna*".

1) Sigríður var dóttir síra Jóns í Fellsmúla Jónssonar.

2) Síra porvaldur var barnlaus.

3) Kristín var fyrri kona Benidikts í Hrappsey Jónssonar

Péturssonar.

4) l^órhalli var Einarsson og bjó á Fellsströnd.

5) Halldóra átti launbarn með síra Eiríki í Hjarðarholti;

maður hennar hét Ormur Ólafsson og var frá Stóraskógi;

bjuggu á Goddastöðum.

6) Hildur átti Svein Guðnason á Þdreyjarnúpi, sumir segja

Svein Brynjólfsson, sem líklega ekki er rétt; Jón Magnússon

telur hins vegar, og hlaut hann að vera því kunnugur.

7) I'orvaldur giptist, en var barnlaus; anuar son Ólafs var 0-

lafur á Haukagili, átti Guðrúnu dóttur Hákonar, sonar Jóns

lögréttumauns.

7) Síra Ólafur átti Halldóru Björnsdóttur Magnússonar lög-

manns.

8) Síra torvaldur á Hofi í Vopnafirði átti Kristínu, systur

Halldóru.

9) Anna átti síra Ólaf Guðmundsson á Hrafnagili.
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4. Rannveig^

5. Guðrún^.

6. Iióra^.

g. f>órunn átti síra Erlend Ólafsson á Melstað
;

þeirra börn:

1. Halldóra*.

2. Guðrún^

3. Sigríður^

4. Steinunn^

D. Póra átti séra Snæbjörn Torfason, börn:

a. Síra Toríi á Kirkjubóli, átti Helgu Guðmunds-

dóttur^; þeirra börn:

1. Snæbjörn^.

2. Síra Einar'".

3. Páll sýslumaður*^

4. Ragnheiður'2.

5. Ragnliildur^^.

1) Rannveig átti síra Egil Guðmundsson á Stafafelli í Lóni;

hennar seinni maður var Jön á Ormarsstöðum, barnlaus.

2) Guðrún átti síra Bjarna Einarsson undir Ási í Fellum.

3) ÍJÓra átti síra Pál Hoguason á Valþjófsstað.

4) Halldóra átti I^orstein sýslumann Benidiktsson í Bólstaðar-

hlíð, sjá hér síðar.

5) Guðrún átti síra Pál Jónsson á Melstað.

6) Sigríður átti Markús Pálsson frá Vatnsskarði.

7) Steinunn átti fyrst síra Brynjólf í Görðum Jónsson, svo

í*órð Þorleifsson á Kirkjubæjarklaustri.

8) Helga var dóttir síra Guðmundar prests á Staðastað.

9) Snæbjörn lögréttumaður á Kirkjubóli átti Helgu Eggerts-

dóttur frá Sæbóli.

10) Síra Einar á Stað á Reykjanesi átti Ragnheiði dóttur

Jóns Magnússonar á Reykhólum.

11) Páll, sjá um hann Isafjarðarsýshi.

12) Ragnheiður átti Rögnvald sýslumann Sigmundsson, sjá

Strandasýslu.

13) Ragnhildur átti launson við síra Snorra, syni síra Jóns

þumlungs.
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6. Margrét'.

7. Teitur^.

b. Síra Björn á Staðastað, átti Þurunni^ Jóns-

ddttur, þeirra börn :

1. Snæbjörn*.

2. Þóra^

3. Þorbjörg'"'.

4. Porbjörg önnur'.

c. Porkatla, átti Magnús á Lokinhömrum Gissurs-

son, barnlaus.

E. Kristín Jónsdóttir, átti fyrst barn moð Birni Magn-
ússyni, voru þau bræðrabörn ; hún fékk kvittun,

sjá Strandasýslu; svo átti hún Daða Arnason á

Eyrarlandi, OiMssonar, sjá Dalasýshi.

F. Guðríður átti sh-a Torfa Finnsson í Hvammi, sjá

Dalasýslu og Barðastrandar, þeirra lidrn:

1) Margrét átti Bjarna Gunnlaugsson á Arngerðareyri.

2) Teitur barnlaus, ráðsmaður í Skálholti, drukknaði nýgipt-

ur, átti launson, er sigldi !il Hollands og kom eigi aptur.

.

I*eir bræður síra PJinar og Teitur höfðu góðan byr í Dan-
mörku fyrir ágæta framgöngu í Stormgötiinni, þegar Carl Gustav

Svíakonungur féll inn í Kí.upmannahöfn. Teitur var annálað

karlmenni. Við leiði hans gjörði Jón biskup Vídalín þetta

latínska vers

:

Hic Titus herculeos artus et achillea membra
deposuit si mmo restituenda die.

3) í^órunn var dóttir síra Jóns Sveinssonar í Holti í Önund-

arfirði.

4) Snæbjörn í Tjaldanesi bartskeri, d(5 utanlands, átti eina

laundóttur, er Jóhanna hei.

5) í*óra átti Pál Ámundason eldra, hann hélt hálft Kirkju-

bæjarklaustur; þeirra einborni

I>óra, kona síra Björns Jdnssonar Thorlaciusar í Görðum

á Alptanesi.

6) Porbjörg átti síra Arna Amundason, brdður Páls, er átti

í^dru systur hennar.

7) Porbjörg önnur átti síra Einar Gíslason á Heigafelli.
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a. Jón í Flatey átti Guðríði Magnúsdóttur, sjá

Barðastrandarsýslu.

b. Guðrún átti Bjarna sýsluraann á Staðarhóli, sjá

Dalasýslu.

G. Eannveig á Háeyri, dú 1G54, ógipt og barnlaus um
sjötugt.

Jón Björnsson var borinn á Molstað 1538, var síðan arf-

lciddur af fuður sínum 1543, því þá arfleiddi síra Björn burn

sín, Jón, Magnús og Eagnheiði, og 1549 gjörði hann fjárskipti

þeirra á millum, og gaf Teiti luggjöf.

1558 var honum dæmt fjárhald systkina sinna, og 1566

lofaði síra Sigurður að gefa houum 20 eða 30 hundruð til

giptingar, ef hann fengi Guðrúnu Arnadóttur; lithi þar eptir

giptist hann.

Jón bjó fyrst 8 ár á Stúraósi, svo á Holtastöðum til þess

að Þórunn föðursystir hans dó, þá flutti hann að Grund í

Eyjafirði. Síra Jun Halhlórsson sogir, að Jón Bjurnsson hafi fyrst

haft I^ingeyrakhaustur og búið þar nokkur ár, hefir það þá

verið eptir 1570, máske móti Hinrik Gerken eða áður en Hin-

rik fékk það.

Eg held, að Árni haíi stundum haft Jón fyrir lögsagnara;

on 15G9, föstudaginn næsta fyrir jól, nefndi Jón Björnsson, sem

þá hafði konungs syslu í Húnavatnsþingi, að Asi í Vatnsdal í

dóm : Jón Sigurðsson, Gísla pormóðsson, I^órarinn Gíslason,

Jón Guðmundsson, svarna lögréttumenn, og Jón I^orgeirsson og

Jón Asgrímsson, til að rannsaka og fullnaðardúm á að loggja

þau hneykslyrði, að kalla annan fjölmælismann, o. s. frv. Af

þessu virðist, að Jón hafi þá haft hálfa sýsluna, móts við Pov-

vald, og Árni Gíslason þá veriö búinn að sloppa Húnavatns-

þingi.

Jón hefir tekið alla sýsluna 1570, því þá dó forvaldur.

1572, fimmtudaginn í fardagaviku, lætur Jón Björnsson

dóm ganga í Bólstaðarlilíð, og dæma þar dómendur Arna Ein-

arssyni til oignar svo mikið í jörðunum Finnstungu, Brekku í

Blöndudal og Gautsdal í Laxárdal, er Guðraundur Gíslason hélt,

sem svaraði 40 hundruöum í Marðarnúpi í Vatnsdal, er af hon-

ura gongu haustið fyr á Bólstaðarhlíðarþingi, ásarat þeira 60

hundruðura, er Guðraundur Gíslason átti í Marðarnúpi, hver

jörð þá var dærad Helgu Jónsdóttur, og raeðörfura hennar, en
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m(5ðurfaðir þeirra Arna og Giiðmundar, Brandur Ólafsson, liafði

iíeypt liana af Teiti Þorleifssyni fyrir áður greinda jarðarparta'.

Pess cr áður getið, að áður, 1557, laugardaginn næstan

fyrir livítasunnu, seldi Stoinunn Júnsdóttir Jóni syni sínum þau

60 liundruð í jörðum, stm liún átti hjá Páli bróður sínum,

meðkenndist þá og Steinunn, að Jón og systkini hans ættu hjá

sér ellefutíu hundruð í jörðum (auk löggjafa, sem hún hafði

gefið þeim, er eigi voru íirlieidd), og þar til 80 hundruð í öðr-

um góðum gripum, en Steinunn skyldi eiga af þeim tíutíu

hundruð og þar til 40 hundruð, er hún skipti Jóni Björnssyni

í sinn hlut; en vihli Páll eigi greiða Jóni nefnd 60 hundruð

eptir loforði sínu í jörðum í næstu fardögum, skyldi Jón Björns-

son eiga rétta lagaheimtu til Staðarhóls, það frekasta Steinunni

að lögum tilkoma kynni. Bréfið er dagsett að Hofi í Vatns-

dal, vottar : Gísli Jónsson, Bjarni prestur Helgason, Fúsi Ólafsson,

Jón Asgrímsson.

1575 höfðu þeir bræður Jón og Árni jarðaskipti, fékkArni

Jóni bróður sínum Sanda í Miðfirði 24 hundruð, Hól í Fljót-

um 20 hundruð, fyrir Tinda í Króksfirði 30 hundruð og Hlíð

í Kollafirði, gjörðist þetta í Snóksdal á Maríumessu siðari ; vott-

ar: Gunnar prestur I^orláksson, Hannes Björnsson, Teitur Björns-

son, Ormur Erlingsson, Torfi Andresson, (kálfskinnsbréfið hefir

verið með 4 hangandi inn^iglum, ritað á Holtastöðum).

1576 er Jón Björnsson á Holtastöðum forsagnarvottur að

skiptum þeim, er Guðrún í^orleifsdóttir kona Egils Jónssonar

á Skarði í Langadal gjörði milli barna sinna og Egils.

Til 1577 eða 1578 held eg að Jón Björnsson hafi haldið

Húnavatnsþing eða þar til Jón lögmaður tók það, en 1591

1) Teitur hefir án efa fengið Marðarnúpinn hjá Einari, syni

Jóns Sigmundssonar (sjá her að framan). Ólafur faðir Brands

er sagður Sölfason, en dóttir Brands og móðir Guðmundar er

sagt að heitið hafi Sigríður; hefir hún víst verið tvígipt, og

hinn maður hennar heitið Einar, og þeirra son liefir Árni verið.

Guðmundur hafði erft 60 hndr. í Marðarnúpinum, en Árni 40
hndr., og í því hlutfalli í'tfi andvirðið (sum sé: Finnstunga,

Brekka og Gautsdalur) aö skiptast millum þeirra.
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hefir Jón tekið Hegranesþing, og haldið það til 1598, þá Sig-

urður Jónsson tók það, sjá Vaðlaþing.

Eptir það að fórunn á Grund dó 1593, 13. des., flutti

Jón frá Holtastöðum að Grund, og dó þar 1613, 75 ára að

aldri.

1603 dó Guðrún Arnadóttir kona Jdns Björnssonar.

Errur voru milli Jóns sýslumanns Björnssonar og Péturs

sýslumanns Pálssonar, því í skjali sem Pétur fram lagði út af

arfi eptir fórunni, kallar Pétur Jdn sinn mdtpart, og sdtti hjá

hirðstjdra Hinrik Krag um Hegranesþing undan Jdni, er þá

hafði fengið veitingu fyrir því.

Jdn Björnsson var göfugastur af systkinum sínum, og af

ætt hans hafa flestir höfðingjar á íslandi síðan verið komnir.

Auðmaður var hann mikiU, og ákvarðaði sérhverrar sinnar

ddttur arfahluta í jörðum eptir sig og mdður þeirra 1595.

Hínrik Gerkeu Hanssou^

Sjá um hann við Strandasýslu. Eptir Árna Gíslason fékk

Hinrik I^ingeyraklaustur 1560, veitti honum það Walkendorph,

en missti það 1577, þegar Jdhann Buchholt veitti það Jdni

lögmanni, og útvegaði honum þar upp á konungshréf, og sett-

ist þá Jdn lögmaður að á pingeyrum. Bæði hafði Hinrik verið

umboðsmaður í Húnaþingi 1574 og optar. Síðan útvegaði Jdn

lögmaður honum hálfa Strandasýslu 1580, h'klega af því að

hann hafði náð undan honum hálm I*ingeyraklaustri. Pó

biskup Guðbrandur í bréfi til Hinriks 1574 kalli hann sýslu-

raann, mun hann eigi hafa verið utan umboðsmaður, líklegast

Jdns Björnssonar, því sama árið, 1574, kallast hann í helm-

ingaddmi Guðbrandar biskups og Jdns lögmanns uraboðsmaður,

og eigi hef eg séð ddma hans í þessari sýshi.

Hann var þýzkur læknir og giptist hér Jarðþrúði, ekkju

auðugri.

Jón lögmaðnr Jónsson.

Sjá um hann við Snæfellsnessýslu. Hann tdk Reynistaða-

klaustur og Hegranessýslu 1569, en fékk Pingeyrarklaustur 1577

eptir hirðstjdra veitingu, og flutti sig þá þangað, en konungur

1) Hannesson er víst réttara.
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staðfesti það 9. maí. HÚQavatnssýshi moinast lianii ogað hafa

tekið 1578. 1573 varð hann lögmaður norðan og vestan á

íslandi. lí)74 5. apríl s;aðfesti koniin^:ur lögmanns embætti

Jóns; það ár sleppti harn Hegranesþingi til Sigurðar bróður

síns; en Eeynistaðarklaustri liefir hann sleppt til bríiður síns

1584, því það ár veitir Jóhann Buchholt nefnt klaustur Sig-

urði, móti því að hann skili til Bessastaða tveim þriðju pörtum

inntekta, en hafi þriðjung í ómakslaun. Hafði Sigurður klaustr-

ið að höfuðmanns veitingu í 18 ár, en í umboði Jóns bruður

síns í 7 ár. Jón flutti að pingeyrum 1578, þar missti hann

konu sína 1597, flutti að Arnarstapa 1598, og giptist þá í

annað sinn, hélt hann þá Stapa umboð og sýslu, Vatnsdals,

Miðfjarðar og Stranda jarðir, hafði hann marga umboðsmenn í

lénum sínum. Að telja upp Jóns murgu dóma væri ónauðsyn-

legt, þú má þessa nefna.

1578 að Sveinsstöðum (Arb. 4. þ. bls. 27.), þá var Jón

Björnsson á Holtastöðum, er þar var áður í sýslu sýshimaður,

fyrstur dómsmanna Jdns lögmanns. 1572 klagar Jón, að Orm-

ur lögmaður hafi hlaupið inn í sitt embætti, og sama klagaði

Jón sýshimaður Marteinsson.

1582 lét Jdn ganga Drumbadóm á Seihi (Arb. 4. þ., bls. 45.).

1583 um fjárrekstur til Forsæludals og Vatnsdalslieiða

(samastaðar bls. 46).

1586 seldi Jón lögmaður Benidikt sýslumanni Halhlórs-

syni Auðbrekku.

1577 er að sjá, sem þeir Guðbrandur biskup og Jón lög-

maður hafi verið góðir vinir, því þá ráðfærir biskup sig við

Jón um fröktun á skipi sínu, og nefnir hann stnn fröma vin.

1588 lét Jón ganga 12 mauua dóm (Arb. 4. þ., bls. 55.),

er Jón Björnsson þar fyrstur dómsmaður. 1573 stóð j^fir þræta

biskups og Jóns lögmanns út af Barði, sleppti Jón lögmaður

því við biskup fyrir beztu manna milhgöngu. Sama ár letu

þeir Jón lögmaður og biskup ganga helmingadóm (Arb. 4. þ.,

bls. 58.).

1591 stefndi biskup og Jón Rigmaður hvor öðrum fyrir

konung um margar sakir, og sigldi Jón higmaður. Kærði l)á

Jón lögmaður til biskups og geistlegra um ágirnd, þrœtugirni,
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áscelni við almúga, frékju í kirkjureikningum; en biskup og

síra Arngrímur lians vegna kærðu til Jóns, að hann væri við-

Yib'mnfcdshréfagjörðina, og margt bar þeim fleira á milli.

1593 sættust þeir biskup og Jón lögmaður í annað sinn

fyrir beztu manna milligöngu (þó var grunnt á góðu).

1593 dæodu þeir Jón Egilsson og Pétur Pálsson á Sveins

stöðum í Vatnsdal, í umboði Jóns lögmanns, um hór,

1598, þriðjudaginn eptir Maríumessu seinni, létu Guð-

brandur biskup og Jdn lögmaður að Giljá ganga helmingadóm

um uppeldi fátækra uppgjafapresta, og marga helmingadóma

létu þeir ganga, sem hér er of langt upp að telja.

1600 lætur Jón Ólafsson í umboði Jóns lögmanns ganga

dóm 14. maí aö Bólstaðarhlíð um landamerki.

1603, 19. okt., að Engihlíð lét Jón bóndi Einarsson, sýslu-

maður í Húnavatnsþingi, dóm ganga um illt tal Snorra Hjalta-

sonar um Porvald Jónsson.

Jón lögmaður hélt völdum sínum og virðingu til dauða-

dags, sem að bar á Bessastöðum 1606.

Jón var maður stórvitur, kænn, vel talandi og mesti fram-

kvæmdarmaður.

Jón og Þórður lögmenn voru ástundunarsamir að halda

við góðri skikkun og lögum og lögleiddu á alþingi með beztu

manna ráði 1576, 1. að lögmenn og lögréttumenn skuli skyldir

hvert ár að koma til alþingis á Pétursmessu, og að heyrðu

guðsorði ráðslaga, hvernig landið mætti halda sínu frelsi, lög-

um og fornum retti innbúunum til nytsemdar móti ágangi og

nýungum óráðvandra; 2. um góða og gamla skikkun, að mætti

haldast, o. s. frv.; 3. að lögrettumenn séu þráttunarlausir og

frómir dánumenn, og hafi vel lært lögin; 4. að allar löglegar

lagahefðir séu haldnar; 5. að ótilbærilegur kaupskapur og fals

fyrirbjóðist; 6. að koma í veg fyrir forpaktaranna ágirni og

rangsleitni; 7. að engin völd veitist utan ráðvöndum mönnum

og skynsömum; 8. að biðjakonung, að íþyngja eigi almúga með

ólögum; 9. að konungur setji íslendingum mild yfirvöld, og um

margt annað sóttu þeir til konungs.
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Jón Egilsson.

Faöir: Egill á Geitaskarði sýslumaður Jónsson, sjá liér að

framan.

Mööir'. Guðrún dóttir Þorleifs lögmanns Pálssonar.

Kona: Guðný dóttir Einars í Bólstaðarhlíð, |>órarinssonar Stein-

ddrssonar Gíslasonar^

Börn : A. Þorvaldur á Eeykjum í Tungusveit átti Þórdísi dótt-

ur Magnúsar Björnssonar oíficialis á Melstað; þeirra

börn:

a. Steinunn átti Eggert á Ökrum Jónsson; þeirra son

1. Jón á Ökrum átti Sigríði stdrráðu; þeirra

son:

a. Eggert á Ökrum, sem átti Ragnliildi Ei-

ríksddttur.

B. Egill átti Eannveigu-, dóttur Markúsar sýslumanns

í Héraðsdal Ólafssonar; þeirra börn:

a. Jdn^ lögréttumaður á Geitaskarði átti Sigríði

Jdnsddttur yngra, er kallaður var Dan; þeirra

börn:

1. Hallddr lögréttumaður átti Hallddru Beni-

diktsddttur; ddttir þeirra í*drunn dd barnlaus.

2. Jdn, tvígiptur, átti börn, bjd á Gunnsteins-

stöðum.

3. Ragnheiður átti Guðbrand Árngrímsson og

börn.

4. Arndís dd 1730, gipt 1G82 síra Jdni Eyjdlfs-

syni.

5. Guðmundur' á Gunnstoinsstöðum, giptist og

átti mörg börn.

1) Sjá hér að framan.

2) Aðrir nefna hana Ragnheiði.

3) I^að sem síðar verður sagt um Jdn og afkomendur hans

er nákvæmara og réttara en það, sem hér stendur og á bls.

367.

4) Guðmundur átti ekki barn með konu sinni, er lifði, eu 3

laundætur.
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6. Björn lögréttumaður* á Eyvindarstöðum í

Húnavatnsþingi átti Guðrúnu Árnadóttur og
fjölda barna.

7. Halldór yngri á Hóli í Norðurárdal, fæddur
1643, dó 1690, átti Margréti Grímsdóttur
Tómassonar og börn.

b. Eagnheiður átti Einar^ lögréttumann Sturluson;
börn

:

1. Rannveig átti Björn í'orláksson.

2. Egill átti Ingibjörgu Pálsdóttur.

c. Markús^

d. Gunnlaugur.

e. Guðríður.

f. Steinunn '.

g. Gunnvör\
h. Guðrún.

C. Guðrún Jónsdóttir átti síra Ólaf Halldórsson á Stað
í Steingrímsfirði; þeirra bcrn;

a. Þorleifur, bjó í Köldukinn á Ásum norður, var
raesti smiður, smíðaði Bessastaðaslofu 'fyrir

Pros Munt. Hann átti fyr Guðrúnu Eiríksdótt-
ur. I^au voru barnlaus. Síðan átti hann Guð-
rúnu Magnúsdóttur prests á Kúlu Eiríkssonar.

b. Guðrún átti Hermann Pálsson skyttu á Stafn-
nesi; þeirra börn:

1. Hinrik.

2. Lilja.

3. Hermann.

1) Aðnr nefna hann víst réttara Bjarna, hann átti Guðrúnu
Arnadóttur Daðasonar, sá Árni var lögréttumaður, bjó á Stór-
hdli, Asgeirsá og Tindum, varð 100 ára gamall.

2) Einar bjó á Breiðabólsstað í Vatnsdal og var son síra
Sturlu á Tjörn.

3) Markús átti Ólöfu Ólafsdóttur frá Steinsstöðum Hallddrs-
sonar Sigurðssonar.

4) Steinunn átti síra Hallddr á Eíp I>orsteinsson.

5) Gunnvör átti Jón Bessason á Gunnsteinsstdðum.
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c. Sesselja átti síra Gottskálk á Fagranesi Jónsson;

seinua átti Guðrún síra Olaf Ólafsson'; þau barn-

laus.

D, Jón Jónsson á I^verá átti Steinunni Árnadóttur,

Björnssonar officialis á Melstað, Jónssonar biskups

Arasonar; þeirra dóttir:

a. Guðný átti Gísla í Eeykjarfirði, son Jóns sýslu-

manns eldra Magnússonar, sjá Barðastrandar-

sýslu.

Jón Egilsson bjó fyrst á Keykjura í Tungusveit, en síðan

á Geitisskarði. Hann gjörðist umboðsmaður Jóns lögmanns í

Húnavatnsþingi um hríð, og það var hann 1593; þá lætur hann

dóm ganga á Sveinsstöðum 1 Vatnsdal, en hvenær hann varð

umboðsmaður Jóns lögmanns, eða hvenær hann lét af því, er

óljóst. Jón Egilsson var annars áður og eptir lögréttumaður,

og haldinn skynsamur. Vel var hann við efni og í heldri

bændatölu.

Pétur Pálssou.

Sjá um hann við Strandasýslu. Hvenær haun hefir gjörzt

umboðsmaður Jóns eða sleppt því umboði, er óljóst; seinast

finnst hann umboðsmaður 1593.

Jóu Eiuarssou.

Faðir: Einar bóndi í Bólstaðarhhð Pórarinsson Steindórssonar,

Gíslasonar á Hafgrímsstöðum Hákonarsonar-.

Möðir: Guðrún f*orsteinsdóttir.

Kona fyrri: Kannveig, dóttir Egils sýslumanns á Geitaskarði;

sjá hér að framau.

Barn: Oddný, hún var trúlofuð Jóni Dan af föður sínum, en

sjálf leynilega lofuð og átti launfundi dð Björn son

Magnúsar Björnssonar officialis á Melstað. Tók Björu

hana í óleyji foreldra hennar, og flutti að Bólstaðar-

hhð, sjá annála Björns á Skarðsá. Eptir mikið mála-

1) í Grímstungu, er kallaður var lærði karl.

2) «Gíslasonar — Hákonarsonar* ætti að falla burt, sjá hér

að framan.



533

vastiir her um giptist Björn Oddnýju og unnust vel.

Peirra börn:

a. Síra Gunnar á Hoíl á Höfðaströnd, átti Þórunni

dóttur síra Jóns í Hítardal Guðmundssonar frá Hvoli

þeirra börn:

1. Guöríður, átti Magister Gísla Vigfússon, þeirra

son:

Vigfús'; á Hofi; sjá Vaðlaþing.

b. Kannveig atti Einar á Víðivöllum Pétursson Gunn-

arssonar klausturhaldara (bróður Árna á Hlíðarenda)

Gíslasonar; börn:

1. HaUdóra^.

2. Síra Magnús^; á Hörgslandi.

3. Björn*.

4. Gunnar*.

5. Guðrún^

c. Benidikt lögréttumaður í Bólstaðarhlíð, klaustur-

haldari á Eeynisstað, átti 1645 Guðrúnu í'or-

steinsdóttur^; þeirra börn:

1. J^orsteinn sýslumaður.

2. Oddnf.

1) Vigfús átti Helgu Jdnsdóttur, er seinna átti Jens sýslumanu

Spendrúp, sjá Hegranesþing.

2) Halldóra átti Einar Jónsson í Fagurey á Breiðafirði.

3) Síra Magnús á Hörgslandi var ekki son Einars, heldur

bróðir hans, Pétur faðir þeirra seldist síra Magnúsi syni sín-

um í elli siuni arfsali.

4) Hvorki Björn, Gunnar ne Guðrún hef eg séð talin börn

Einars, og veit ekkert um þau, en börn Einars voru enn

fremur

:

2. Halldóra yngri átti Gísla yngra í Svefneyjum, Jónsson.

3. Eiríkur var vestur á Skarðsströnd, átti Kósu dóttur Jóns

Ögmundssonar (F:akkaness karhiins).

4. Oddný kona síra Magnúsar á Kvíabekk Einarssonar prests

á lilyrká Magnústonar.

5. Ma^nús í Þistilfijði, hans kona Þorgerður Jónsdóttir.

5) GuCrún var systir Einars biskups.

6) Oddný átti síra Pál Jónsson, barnlaus.
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3. HalldóraV

4. Gunnvör^.

d. Solveig átti fjorlák f>órðarson á Marðarnúpi, þeirra

böru

:

1. Síra Pórður^ á Undirfelli.

2. Björn* á Auðunnarstöðum lögréttumaður.

3. Guðmundur^ á Stóruborg.

4. Björg.

5. Halldóra^.

6. Filippía''.

e. Eiríkur, iians laundóttir

Solveig átti Guðmund Einarsson.

Jón Einarsson var lögréttumaður, og bjó á Gunnsteinsstöðum

í Langadal. Nálægt ICOO gjörðist hann umboðsmaður Jóus

lögmanns í Húnavalnsþingi, því Jón lögmaður var þá optast á

Arnarstapa sjáifur. Áður greindir dómar Jóns Einarssonar

sýna, að hann hefir verið hér lögsagnari 1600 og 1603, held

eg að hann hafi haldið þeirri lögsögn til þess Páll sýslumaður

Guðbrandsson tók Húnavatnsþing 1607.

Seinni kona Jóns var Solveig dóttir Nikulásar á Héðins-

höfða og í Reykjahlíð, Einarssonar, Nikulássonar, Þorsteinssonar

(aðrir segja hana dóttur Nikulásar klausturhaldara J>orsteins-

sonar, sem mun réttara)^. f'au Jón og Solveig giptust á I^ing-

1) Halldóra átti Halldór lögréttumann Jónsson, sjá hér að

framan.

2) Gunnvöru átti Björn Hrólfsson, sjá I^ingeyjarþing, bls. 98.

3) Síra I^drður átti I>óru dóttur Páls Gíslasonar landþings-

skrifara frá Hvanneyri.

4) Björu átti Raunveigu Einarsdóttur Sturlusonar prests

Bjarnasonar, sjá hér að framan.

5) Guðmuudur átti Hólmfríði Jóusdóttur, systur síra Bjarna

á Melum.

6) Halldóra átti Jón í Klömbur í Vesturhópi Sturluson.

7) Filippía átti síra Bjarna Porsteinsson í Vesturhópshólum.

Enn telja sumir:

7. Halldóra önnur átti Magnús Tómasson frá Eyri.

8) Sjá bls. 59.
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eyriim 1500, taldi þá Einar bóiidi púrarinsson syni sínum Jóni

Bólstaðarhlíö 80 hiuulruð, JO hundruð í Ciunnsteinsstöðuiu, og

eitl hundrað hundraða í lausalé, on Jón lögmaður Jónssou

ialdi Solveigu frenira Núp GO hundruð, og Heggstaði 201uindi-

uð, einnig (JO hundruö í lausale. Solveig hafði áöur átt Eirík

á Sióruborg Egilsson, voru þeiria bOrn: 1. Jún á Núpi, faðir

Eiríks á Núpi: sjá Dalasýslu; 2. Hol^a; 'ó. Gísli ; 4. Guðmund-

ur' ; eigi tinn eg börn hennar með Jóni.

Páll Guðbiaudssou.

FC'dir: Guðbrandur biskup á Hólum Porláksson.

Móðir: Halldúra, dóttir Árna sýslumauns Gíslasonar.

Kona: Signður, dóttir Björns sýslumanns i Vaölaþingi Beni-

diktssonar. Þau ráll giptust 1G05, og taldi Guðbrand-

ur biskup syni sínum 4 hu.idruð huudraða, en Björn

sýslumaður dóitur sinni 2 luuidruð hundraða.

Bórn: A. Björn á Stórhóli, sýslumaöur í Vaðlaþingi, sjá þar

um hann'-.

B. I'orlákur Pálssou í Víðidalstungu, dó 1657, átti

Kristínu, duttur Jóns lögmanns Sigurðssonar, þau

giptust á ileynistað 1031, voru honum talin í jörð-

um 3 hundruð hundraða, en í lausaíé 2 hundruð

hundraða; börn:

a. Jón í Víðidalstungu, giptist 1G64 Hildi dóttur

síra Arngríms lærða á Melstað, þeirra börn:

1. Páll lögmaður Vidalin, sjá um hann við Dala-

sýslu.

2. Kristín átti síra Jón Magnússon, sjá Dala-

sýslu.

3. Sigríður átti síra Magnús" í Hvammi Magn-

ússon
;
þeirra börn :

a. Síra Jón á Setbergi^

1) Sjá bls. 5*J.

2) bls. 228.

3) Sira Magnús prófastur var bróðir þeirra Arna assessors og

Jóns sýslumanns.

4) Síra Jóu átti Önnu Margréti Hanuesdóttur danska.

35
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^. Ástríður'.

7. I*órðiir gullsmiöur.

b. Páll dó 1666, liaus lauudöttir lugibjörg, átti

Egil lögrétturuaun Eiuarsson''^: þcirra dóltir

I^óruun átti Uuðmund Skúlason^, barulaus.

Benidikt Pálsson borinn 1608, sigldi til lærdúms-

frama, og lagði sig eptir bartskeralærdómi í Ham-
borg; 1633 ætlaði hauu til íslands með Hamboig-

urum, en skip þeirra var tekið með allri áböfn af

Tyrkjum frá Algier, og haun íluttur til Tyrklaiids.

Benidikt skrifaði um útlausn síua, og bað um 1000

rd. spec. sér til útlausnar, og 400 rd. spec. til tæri-

peniugs, komust þau bréf lil Hamborgar, og síðan

til Íslands. Gekk þá hér dómur um, að verja skyldi

fé bans í peninga honum til útlausnar. Framfór

það, og voru peningarnir sendir vissum kaupmanui

í Hamborg, sem ráðstsfaði þeim til útlausnar Beui-

dikts. Hann kom út 1636, og dvaldi hjá höfuðs-

manuinum á Bessastöðum, Pros Mundt, um vetur-

inn 1636—37. Benidikt gjörðist ráðsmaður Hóla-

staðar 1636—38, en fékk Möðruvallaklaustur 1639;

giptist svo siuni fyrri konu Hólmfríði döttur Einars

sýslumanns í Kangárþingi Hákonarsonar, hún dó af

mislingum, aðrir segja barnsförum, 1645, og lét eigi

börn eptir.

Magnús hét maður, sonur Júns á Svalbarði*

Jönssonar á Ökrum, Grímssonar, lögmanns á Ökr-

um, Jónssonar. Móðir Magnúsar var Sigiíður dóttir

Þorgríms í Lögmaunshlíö Þorleifssonar og í^órdísar,

dúitur Jóns Magnússonar á Svalbarði og Ragnheið

1) Astríður átti síra Þórarinn í Hjarðarholti Jönsson; þeirra son

Árni biskup Þórarinsson.

2) Sjá hér að framan.

3) Síra Guðmundur Skúlason var prestur í Vesturhópsbólum,

þau voru barnlaus; Pórunn giptist aptur Teiti lögréttumanni

Eiríkssyni á Núpi í Miðfirði, þau áttu böru, er liföu.

4) Á að vera Sjávarborg.
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ar á rauðum sokkiim réturtjdóttur, sjá Strandasýslu.
Kona Magnúsar var Steinuiin Sigurðardóttir'. Magn-
ús var góður bóndi og auðugur, liann var lög-
réttumaður og skáld, og að mörgu loyti vel að sér;
liann dú 1656, börn hans og Steinunnar voru Jón'
og Sigríður. Sigríður var allra kvenna fríðust, hár
heiinar var gult scm silki, og féll iiiður fyrir mitti,
hún var og þá nálægt tvítugs aldri; þessarar meyj-
ar bað Benidikt sér til handa og giptist henni 1647.
Brátt varð vart við, að Sigríður var stúr í skapi,
stolt og dióttnunargjörn, og var hún því kölluð Sig-
ríður stórrdða. Margt var henni heira til lýta
íundið, þar á meðal fjölkyngi, og að hún héldi fram
hjá manni sínum, og að aðrir ættu börn hennar.
Til að hrinda af sér því ámæli fór Sigríður til al-
þingis og sór Benidikt búnda sinn svo sannan föð-
ur að ölhini börnujn sínum sem hún væri móðir
þá sór húu og fyrir aUa menn utan Benidikt bónda
sinn. Stirt var samlyndi þcirra Bcnidikts og Sigríð-
ar, var henni það kennt, því Benidikt var vel þokk-
aður maður og í ujörgu höfðinglega sinnaður. Hann
lét mjög vcl byggja Möðruvallakirkju og íieiri hús
staðarins. Með óhægindum í sambúð voru þau
Benidikt á MöðruvöIIum til þess að hann dó 1664,
á 56. aldursári. Er riíað, að hann hafi þá verið
mjög aðþreyttur, og haíi jafnvel viljað heldur vera
hjá Tyrkjum, en í þvíJíku hjónabandi. Var og ekki
umræðulaust af sumum um dauða Benidikts. ^Strax
sem Beuidikt dó, giptist Sigríður aptur Jóni Egg-
ertssyni frá Ökrum, sjá hér um Hegranesþing.

Bör/i Benidikts Pálssonar og Sigríðar stúrráðu:
a. Hólmfríður, allra kvenna fiíðust og væn kona, gipt-

ist síra Jdni á Myrká (bjó á Yxnahöli), syni síra
Pórðar á Myrká, þau unntust vel; börn:

1) Sigurður faðir Steinunnar var son Markúsar Ólafssonar
sýslumanns, og bjó í Héraðsdal

36
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1. Þoibjörg átti síia Júii Ketilsson' í Garði, börn:

ot. Hólnifríður átti porslein BeniJiiítsson á Laxa-

niýri.

|j. Guðriin-; átti síra Stefán Halkiórsson.

2. Sigríður, dó ógipt barnlaus.

3. Guðrún.

b. í^orlálíur átti Helgu, du'ttur síra Péturs á Upsum;

börn

:

1. Jón^; hans son:

Síra í*orlákur í Húsavík 1764, gaf upp brauðið

1808, dó 1823, átti Sigríði Kctilsdóttur^; en

LQÓðir síra forláks var Hclga, systir síra Sveins

á Hnappstöðum.

2. Halldúra átti Tdmas á LundarbrekkuFlóventsson;

börn

:

Björn sýslumaður í pingcyjarþingi.

1) Sira Jón var bróðir síra Porstcins Ketilssonar á Hrafna-

gili.

3) Dóttir sú síra Jóns Ketilssonar, er átti síra Stefán Hall-

dórsson í Laufási, nefnist í ættartölubókum og prestatali Hall-

gríms djákna, í^iiríður.

Enn fremur voru börn síra Jóns og Þorbjargar:

7. Magnús atti Ásdísi Jónsdóttur frá Stcinsstöðum í Öxna-

dal Olafssonar, bjó í Myrkárdal.

S. Beuidikt átti Katrínu Árnadóttur frá Krókum í Fnjóska-

dal, systur síra Benidikts á Kvennabrekku.

£. Helga atti síra Arna Tumasson á Bægisá.

'C- Kristrún átti Svein Eiríksson í Svellatnngu.

7]. Guðrún átti líunulf Hallssou í Hörgárdal, barnlaus.

9". Vigfús átti Kristínu Hallsdóttur, barnlaus.

3) Jón I^orláksson á Gili átti Helgu ddttur Jóns í Tungu í

FJjótum, hún var systir síra Sveins á Knappstöðum, sem hér

segir, og Guðrúnar Jónsdóttur, konu síra Péturs Björnssonar

á Tjörn á Vatnsnesi, sjá Tímarit mitt, 1. b., bls. 15.

4) Sigríður kona síra |Jorláks var dóttir síra Ketils Jdnsson-

ar í Húsavík og systir Magnúsar sýslumanns í Búðardal Ket-

ilssonar.
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3. Páll, aðrir Petui'.

4. Björn".

5. Sifíríðiir^.

6. Þuríöur.

7. Steinunn.

8. Solveig.

c. Björn^.

(]. Maonús var halclinn líkur móður sinni í skaplyntli;

hann gat fengið iil ekta Ingibjörgu, dóttur porkels

sýshimanns á Þingeyrum Guðmundssonar sýslumanns

Hákonarsonar; var haklið, að Sigríður Stórráða hefði

fengið fjölkyngismann til að snúa hugarfari Ingi-

hjargar til Magnúsar, sonar síns, því frændur Ingi-

hjaigar voru því allir mótfannir. Solveigu ''móður

Ingibjargar gramdist það giptumál, svo að hún reið

til veizlu þeirra Magnúsar og Ingibjargar og lagði

þunga formæling yfir þau og þcirra hjónaband; hún

lýsti og á þingi 1690, að hún gjörði dóttur sína

Ingibjörgu aríiausa þessa vegna.

Magnús var haklinn ilhnenni, ósvífinn og óvin-

sæll. Hann var áklagaour 1686 fyrir það, að hann

beföi farið utan mcð Hollendingum; lét Björn sj'slu-

maður í Vaðlaþingi þar um dóm ganga, og var

dæmd 8 marka sekt á Magnús fyrir bréfabrot, og

nð synja með settar eiði, að engar vörur hefði hann

fiutt frá landi eða tiL Þá er Magnús var giptur

bjó liann á Húlum í Eyjafirði og tók að eiga börn,

voru þau:

1) Pétur átti Gnðnyju Eggertsdóttur frá Svalbarði.

2) Björn á Gr.\tubakka átti K'trdísi Jónsdóttur.

3) Sigríður átti fyr Juchura Jónsson í Hvammi, þeirra dóttir

Ólöf.

Síðan átti Sigriður Sigurð lögrettumann í Hvammi, Tóraasson

Helgasonar, þeirra; son

Pétur á Einarstöðura, hans son.

Séra Jón Petursson, er síðast var í Steinuesi.

4) Björn dó barnlaus.
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1. Nikulás, sýslumaðnr í Rangárþinp^i (sjá jiar um
hann).

2. Hákon í Haga átti Halldrlru dóttur Ara sýslu-

manns porkolssonar, þau skildu; þeirra börn:

a. Guðrún átti síra Maonús Pórhallason Péturs-

sonar í Villinoaliolti, þeirra böm:
a. f>orkell verzlunaimaður i Reykjavík, barn-

laus.

^j. Margr^t áfli Árna Eiríksson' oo- rnörg

börn.

y. Síra Þórhalli á Bieiðabólstað, átti Ingi-

björgu, dottiir Magister síra Bjarna í Gaul-

verjabæ Jónssonar.

?^. Ragnhildur seinni kona síra Halldórs á

Torfastöðuin Þórðarsonar.

i. Björn^.

:. Ari dó 1803-'.

3. Þuríður átti síra Bjarna á .Mvriim Jónsson,

þeirra ])örn.'

a. Jón átti Guðrúnu Jónsdúttur Jónssonar.

b. Guðrún, átti Jón'* á HjöJlum í Skötufirði,

þeirra börn:

a. Bjarni.

'^. Jón.

7. Jóhanna.

c. Ragnheiöur, átti Bjnrn Gíslason, barnlaus.

d. Ingibjörg, fyrri koiia Jóns Fál.-sonar. barn-

laus.

e. Anna, honnar dætnr:

a. Halldóra.

^j. Ragnhildur.

1) Árni Eiríksson var bróðir Jóns konferentsráðs Eiríkssonar.

2) Björn í Nesi í Villingaholtshreppi átti Katrínu Jónsdóttur,

er þar bjó, Jónssonar.

3) Ari dó af fallbyssuskoti.

4) Jón' var Bárðarson. og bróðir Guðmundar í Aruardal

Bárðarsonar.



541

f. Magnús.
of. Macrnús annar.

h. Indriði.

i. Jón.

k. Gnnnhiklur; öll barnlans.

4. Jarðþrúður átti t^órð' Hákonarson í Norðtungu

klausturhaldara (172>^); þeirra dóttir

Anna, uppalin að nokkru leyti í Skálholti, .átti

Ólaf prófast Einarsson í Skarðsþingum, síðar á

Alptamj'ri
;
þoirra börn :

a. Síra Þóröur kapellán í Skarðsþingura, átti

Kristínu Bogadóttur-, þeirra dóttir

Guðrún^.

,1 Guðrún átti síra Hjalta Porbergsson; börn:

1. I^orborgur^

2. Ólafur-\

.3. Magnús^.

1) Faðir Pórðar var Hákon syshmiaður Hanno.^son.

2) o: í Hrappsey.

3) Guðriín var kona Ebenesers sýslumanns Þorsteinssonar.

4) Var tvigipUir, önnur kona hans het Elísabet Guðmunds-

dóttir.

5) Ölafur, seinast prestur á Breiðabólsstað í Vesturhópi átti

Guðfinnu Borgsdóttur; Bergur var timburraaður og Sigurðs-

son, bróðurson Björns lögmanns ]Markússonar; eitt af börnura

síra ölafs og Guðfinnu:

Bergur amtmaður, er fyr átti Sesselju Pórðardóttur frá Svið-

holti, síðan Elinborgu, dottur Peturs biskups.

6) Magnús var við veizlun á ísafirði, bjó svo í Kirkjubóli,

átti Sigríði Benidiktsdóttiir.

Enn voru b(')rn Guðrúnar og síra Hjalta:

4. Bergljót átti Ólaf Magnússon í Höfða í Grunnavíkur-

sókn Sigmundssonar og Guðríðar Árnadóttur frá Sæ-

bóli í Bohingarvik.

4. Rannveig átti Gísla stndent ívarsson frá Botni í Pat-

reksfirði Skiílasonnr.

6. Olafia átti barn raeð Gísla Sveinssyni [lilskipsforraanni

í Skutulsfiröi.
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4. Einar.

5. Árni.

6. Skarphéðinn.

7. Ólafia.

7. Ingibjör^ átti Magniis Thorlacins, svo lijarna;

barnlans,

?». Kristín átti rálma' Þorb^fssnn a' Breiðabóls-

stöðuni: þpirra börn:

1. Ólafur-.

2. Margrét^.

£. Jarðliniður átti fvr Gnðmund^ stiident Péturs-

son; þeirra börn:

1. Þorkell^

2. Anna.

3. Ólöf

4. Guðrún.

5. Steinvör^.

Svo átti liiin launbain nieð Jnni Arngríms-

syni

C). Viffdís.

1) Pálmi var bróðir síra Einars í Guttorm?haga.

2) Olafur átti Herdísi HriimundsdiUtur Jónssonar frá Kross-

holti Torfasonar.

3) Margrét átti Benidikt á Breiðabölsstað. son síra Þórðar

Porsteinssonar í Hvamrai í Norðurárdal.

4) Guðmundur bjó á Bæ á Selströnd og var hálfbrnðir síra

Bjarna Peturssonar <á Utskólum.

5) J>orkell átti Guöiúnu Ji'uisdiíttur, |mu bjuggu á Hellu á

Selströnd. f»eiria son Þorkell, er á Jensínu ddttur Óla Víborgs

í Ofeigsfirði; hún er systir konu Jakobs kaupmanns í Kúvikum,

sjá bls. 272. Oli var danskur í föðurætt, en miíðir hans ís-

lenzk, ættuð norðan úr Skagafirði ; Oli var hinn mesti búhöld-

ur og prýddi jörð sína Ofeigsfjörð með stórum og góðum hús-

um, garðalagningum og öörum mikilva^gura jarðabótum.

6) Steijivör átti Beuidikt l^órðarson á ÁnastöðQm.
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Síðan átti hún síra Erlind Hannesson; barn:

7. Hannos'.

t^ Ástríður giptist ckki, barnlaus.

5. Sigríður Magnúsdóttir átti Sigurð' Tóraasson;

þeirra burn:

a. Tómas í Klettakoti átti Guðrúnu Magnús-

dóttur; barnlaus.

b Solveig átti Sigurð Vigfússon á Setbergi;

þcirra börn:

1. Sigurður stúdcnt á Geitareyjum'*.

2. Vigfús gullsmiður^

3. Gísli á KJungurbrekku^.

4. Þorbjörg á Haugabrekku'^.

5. Margrét í Fagurey''.

6. Sigríður á Straumi'^.

c. Margrét átti Jón í Brokcy Jónsson; þcirra son

Jón á Kársstöðum, tvígiptur, átti börn.

d. Gnðmundur á Ósi átti Guðninu Jónsdnttur

Helgasonar; þeirra börn:

1) Hannes var skosmiður í KeykjaVík, átti Sigríði Hallsdótt-

ur norðan úr Tungusveit; þeirra son:

Erlindur á Mclnum í Keykjavík.

2) Siguiður bjó á Ósi og var Tóma.^ faðir hans Illugason.

3) Sigurður átti fyr Guðrúnu GuðniUndsd('ittur í Geitareyjum,

svo Hildi, dóttur Jóns conrectors Vigfússonar.

4) Vigfús kallaði sig Féhlsteð, átti fyr Steinunni Guðmunds-

dóttur frá Hrauni í Helgafcllssveit, svo Karítas, dóttur Magn-

úsar sýslumanns Ketilssonar.

5) Gísli á Klungurbrekku átti Kristínu Ólafsdóttur frá Vörðu-

feili.

6) Maður f>orbjargar hét Sigurður Daðason, Hannessonar frá

Narfeyri.

7) Margrét átti fyr Guðmund Einarsson í Fagurey, svo Jón

fiórðarson.

8) Sigríður átti Teit á Straumi Jónsson Sighvatssonar.
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1. Ragnhildur.

2. Margrét

e. Hallrlóra (dó 1802) átti Sigurð Jónsson, barnlaus.

Launson Sigríðar Magnúsdóttur nioð Kinari

f. Jón átti Ólöfu'.

D. Páll Pálsson giptist okki, bjó longi á Másstöðum,

barnlaus; fór seinast til bróður síns að Stórhóli, arf-

h^ddi börn hans, og dó þar.

E. Hákon Pálsson, dó 1G33, IG vetra.

Nú víkur sögunni til Magnúsar Benidiktssonar, þar áöur

eru taldir niðjar hans og föðurbræður; það var orðfleygt uni

Magnús, að hann hefði soð fyrir stúlku, er monn æthiðu að

hann mundi oiga þunga með: en af því maðurinn var vel ætt-

aður, og Lárus sfslumaður Scheving spaklátur, var eigi skjótt

gjörður rekstur í því máli; hafði þó sýshimaður tokið rannsókn

í því, og Páll vicilögmaðiir Vídalín dæmt síðan að Saurbæ

eptir vitnaleiðslunni; þdtti honnm eigi nógu augljóst, hvort

Magnús mundi sannur að sftk

Amtmaður bauð Halldóri sýslumanni Einarssyni, að L4ta

sök þá koma til sóknar, og það gjörði hann árið 1705, þutti

Magnús falla á oiðnum. því hann skorti bæði lyritta og fanga-

votta, og var skotið til lögmanns; on sýshimaður Halldór skaut

til Lárusar sýslumanns, að taka Magnús í varðliald, því Egg-

ort Jónson á Ökrum, systkinabarn hans og svaramaður afsagði

að annast hann. Lárus lot þ;i laka til járnin, en Magníis gokk

í tjahl siit; sýshimaður gokk þar eptir, og sondi hroppstjóra

Jón Skúlason í tjaklið undan sér; kallaði hann á Magnús, sem

1) Launbörn Magnúsar Benidiktssonar.-

6. Guðrún Magnúsdóttir kona Sigurðar Vigfússonar f»or-

lákssonar fni Vöglum.

7. Arni átti Guðnýju Steingrímsdóttur Þorsteinssonar, son-

ar Solveigar Kársdóttur Sæmundssonar prosts í Glaumbæ.

8. Onnur laundótlir Magnúsar moð Margreti dótfur síra

Eiriks í Höfða Hallssonar, honnar son hét Eiríkur Árna-

son.
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lézt bráðum mundi koma. En er menn gættu að, var Magnús

horfinn; þeir sáu mann ríða í fjallinu fyiir ofan Saurbæ, þar

sem þingið var; voru 5 monn sendir til eptirfarar, þá dundi á

nótt, og höfðu þeir hans ekki. Daginn eptir var fast leitað,

náðist Magnús á Yxnadalshoiði eí^a Yxnadal, var færður Lárusi

Scheving og settur i varðhald, vildi hann ekkert meðkenna.

Jón Hálfdánarson húskarl Magnúsar var og í varðhaldi, því

menn æthiðu, að hann hefði beint að illvirkinu. Páll Vídalín

dæmdi, 1706, Magnús útlægan af landi og friðlausan innan .3

nátta. Þar eptir slapp hann úr járnum, og náðist eigi aptur

að því sinni; en því dæmdi lögmaður hann friðlausan, að hon-

um þótti raorðið eigi sannað, en þó h'kur um nokkur banaráð

við Guðrúnu Jónsdóttur barnsmóður sína (o: Magnúsar). 170G

kom Magnús ser utan raeð Höfðaskipi, en 1707 kom hann út

með Akureyrarskipi, og Jón Jónsson af Barðaströnd, sem hafði

því til leiðar komið, að þeim, sem voru viðriðnir við mál

Magnúsar, var stefnt til hæstaréttar, en utanfarir töfðust það

ár vegna Stórubóhi, er þá geysaði yfir landið. Magniis fór þó

utan samsumars, en kom út aptur 1708. Það ár sigldi Lárus

sýslumaður Scheving, að verja aögjörðir sínar í máli Magnúsar.

1709 kom Lárus út: var þá mál Magnúsar dæmt fyrir hæsta-

rétti, og þóttu ófagrar h'kur honum til áfellis, var hann því

dæmdur á BrimarhuhTi. f>etta ár, 1709, kom út konungsbref

til Odds vicilögmanns Sigurðssonar um að láta fanga Magnús

og færa hann utan; hafði hann veturinn fyrir verið að búi

sínu á Hólum í Eyjafirði, og átti þá eptir hæstaréttarddmi að

borgast af fé Magnúsar til syslumanns' Lárusar Schevings 400 rd.

spec. og falla undir konung það afgangs var skuldum, svo

Magnús stóð eptir félaus. Pata af öllu þessu fretti Magnús

um sumarið, þá er skip komu, lézt hann þá ætla suður á land;

úr þeirri ferð setti hann undan og náðist ekki, en var um hríð

á laun með Eggerti á Okrura : þar eptir fór hann víða um
land, en varð loks fangaður 1713 og sendur til Brimarhólms,

en konungur gaf honum þaðan lausn 1722 (admirals Judiches

bref um lausn Magnúsar er dagsett 10. apríl 1722 eptir boði

konungs 8. apríl s á.). Sama ár kom Magnús lit, var hann

þá allur hnýttur og baklaður; þar eptir lifði hann í kyrrlæti
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og fátækt af velvikl annara, unz hann dó 1730. Hann liafði

aldrei meðgengið morðið á stúlkunni.

f*ar er nú til máls að taka, sem áður var frá horfið, að

Páll sonur Guðbrandar biskups fæddist á Hólum í Hjaltadal

1573 (að vitni Páls lögmanns Vídah'ns, cr heitinn var eptir

honum, en í Arb 4. þ , bls. 22, er sagt, að hann hafi verið

fæddur 1575). Þegar Páll hafði aldur til, var hann settur til

lærdóms mennta og látinn sigla IGOO, var hann treggáfaður til

lærdóms og var mælt, að hann liefði ura of verið fyrir ölföng

ytra, og tekið litlum lærdóms framförum. Páll kom út 1G05,

og fyrir tilhlutan föður sííis fekk liann sama ár Sigríðar, dótt-

ur Björns sýslumanns Benidiktssonar, sem áður er sagt, var

hann fyrnefnt ár á Hólum, og gjörðist skólameistari, því Guð-

brandur biskup vildi, að hann gæfi sig til prestsembættis, en

það vildi eigi Páll.

pegar Jún lögmaður Jónsson var andaður IGOG, en Her-

luff Daae hafði tekið við hirðstjórnarembætti, var Jón lögmað-

ur Sigurðsson settur fyrir Húnavatnssýs u, en áriö eptir, 1G07,

þá er Herlutr Daae reið norður að Hdura, veitti konungur

honum F*ingeyraklaustur og Vatnsdals jarðir, sjá veitingabréf

konungs í fororðningasafni Magnúsar Kctilssonar, l.h. bls. 230;

ekki er getið, hvað festan hafi verið mikil; á þeim tímum féllu

optast festur í sjóð höfuðímanna, var þeim því geðfellt að opt

yrðu embættaskipti. Petta ár, 1G07, var líjörn syslumaður

Benidiktsson í fylgd með Herlufl' Daae, og segir, að höfuðs-

maðiir hafi farið suður með 40 ]id. af silfri: Björn var þá hand-

skrifari Herluffs.

Pá er pingeyraklaustur og kirkja skyldi útlakast af Guð-

rúnu ekkju Jóns lögmanns og Ara sýslumanni, umsjónarmanni

hennar, urðu þeir Pall og Ari eigi á eitt sáttir, því Páll vildi

fá bæði klaustrið og kirkjuna afhent í góðu standi (sjá Árb. 5.

þ. bls. 110 í 5. D.) ; konungsbréf kom og 1G08 um, að ping-

eyrakirkja skyldi niður rífast, og byggjast minni, einnig klaiistrið

í stand setjast á kostnað ekkju Jons lögmanns og Páls klaust-

urhaldara, skyldi því siðnn vel við halda Sömdu þau Páll þar

um, en eigi varð af Páli kirkjan fyr fullgjörð, eu 1619, var hún

vandað hús.
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í veitÍDgabrefi Páls fyrir f*iiigeyrak1austri var hann skyld-

aðiir til að borga iil koniuigs árlega: "Tvö bundreðe halfsette

og treðive daler og en ort» af Vatnsdalsjörðum: «threi ok fyrge

thíuífve dalei" af Húnavatnssýslu: oOtte ok íyrgethjufFve voðer

vaðmel, sotten daler en Föie mand til Soes' so vel sem: «femb

ok fyrge thiuge daler, som er lougmands kiob af samme Syssel».

Hér af sézt af<2Jaldið á Iteirri tíð, þar að auki kjöri konungur

sér af rekum hvalatennur og hvalambur, o. íl. Meðal dóma

Páls sýslumanns eru þcssir: 1G08, á Sveinsstöðum í Vatnsdal

(Árb. 5. þ. bls. 120) 1609 jarðaþrætu mál (Árb. 5. þ. bls. 121)

og orðamál IGll, um gil í Svartardal (Arb. 5. þ. bls. 126).

1612 var Páll við Undirfells iittekt. 1614 átti hann í reka-

þrasi við síra Arnfinn á Stað í Hrútaíirði. 1614 var hann í

hjúskapardóras máli að Giljá. 1618 vildi hann semja milium

síra Olafí, og IVits B^'örnssonar á Holtastöðum, þeirra jarða

þrælu, um hálfan TorAilæk, kom þ.j til dóms, og eignaðist

Teitur jarðarpartinn.

Alla þá tíð, sem Páll hafði sýslu og bjó á Þinyeyrum, var

iiann maður góðgjarn, vellátinu og vtitingasamur. Hann vará

vöxt með hærri mönnum, líkur föður sínum, bjartleitur, en þó

fyrirmannslegur að öliu andlitsfalli Hann var að kynferði sínu

nokkuð ör til alls þess, er hann fyrir tók sér, djarfmæltur á

mannfundum og íljótlegur ; fornlyndur, góðgjarn við bágstadda

og allgóður bústandsmaður.

1621 bar svo til, að Páll ætlaöi að ríða til fundar við föð-

ur sinn, Guðbrand biskup, gisii hann þá á Víöimýri hjá Sigurði

sýslumauui Hrölfssyni, tók haun þar stranga sótt, lá Qóra eða

íimm daga, og lézt þar ; var þetta í júlí mánuði eða fyr, síðan

var hauu fluitur vesiur iil Pingcyra og gratinn þar
;

þótti að

Iionum skaði mikill, voru flesi böru hans þá ung og var skipt

umboði þcirra og fc, því auðsæld hans hafði vcrið í góðu lagi

þau 15 ár, sem hann heli Húnavatnsþing, Þingeyraklausiur og

Vatnsdalsjarðir Sigríður Björnsdúttir, ckkja Páls, ''flutti epiir

lát bónda síns að Másstöðum í Vainsdal, og andaðist þar 1633

sama ár og Hákon, sonur hennar, sem haföi verið í Skálholis-

skóla um veturinu, en fór þaðan á alþing, og af þingi ásamt

öðrura; tók haun sótt á Qöllunum, komst með kvalniugu til
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byggða, og andaðist; var liaiiu 15 vetra. Sigríður var sögð á-

gæt kona; hún í'ékk þungan kraukleika lueð bólgu í holdiuu,

lá þar í leugi áður eu húu dó.

tiuðmuíKlur Hákouai'.sou.

Faðir: Hákou sýslumaður, er bjó í Vík á Seltjarnarnesi, og

svo í Nesi við .Seltiöru.

Móðir: Solveig dúttir Jóus sýsluuiauus Marteiusouar, sjá Vaðla-

þing.

Koiia: Halldóra dóttir Ara sýsiuQianus í Ögri Maguússouar.

Börn: A. liorkell sýslumaður, sjá hér seiuua.

B. Helga giptist Birni sýslumanni Magnússyui á Munka-

þverá, sjá síðar.

(Kitfært er, að þegar Gísli þorlákssou, er seinna

varð biskup, var skólameistari, hati haun beðið

Helgii, en feugið afsvar um kvöldið; snemraa um
morguuiun eptir lét hanu búa ferð síua frá f>iug-

eyrum og vildi ekkert þiggja. Þegar hann var á

bak komiuu, hélt Guðmuudur á bikar og rétti að

houum; Gísli mælti þá fram vísu þessu:

Samt skal eg glaður i geði,

þótt góð mér þyki íijóðin,

ráði sú rík er auði,

rétt er að iðrist eptir.

Guö helir gnægð af góðii,

gleð eg mig æ þar meður,

oss mun auðið verða

anuars jafugóðs svanua.

Kastaði bikarnum og reið af stað).

Guðmundur Hákonarson læröi fyrst venjulegan skólalær-

dóm bæði í Skálholts og Hóla skola, sigldi svo tvisvar til enn

meiri lærdómsframa, og var utaulands í tiginna manuna þjón-

ustu. í*á er hann kom út í seinna sinni, gjörðist hanu Hóla-

staðar ráðsmaður eptir Porkel Gamlason.

pauu tíma var á Hi'dum fósturdóttir og dótturdóttir Guð-

biands biskups, Halldóra dóttir Ara sýslumanns í Ögri Magn-

ússonar ; húu var þá ung og gjafvaxta, er mælt, að þeim Guð-
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murnli híifði litizt vel hveiju á aiinað, og verið kunnug, svo

orð fór af; þá er Ari lieyrði það, letzt hann ætla að sækja

dóttur sína norður um haustið, cða sókti hana sjálfur, og var

hún í Ögri um veturinn. Guðmundur hafði sett til mann áður

að biðja ser til handa Halldóru og hafði Ari veitt afsvar; ástir

þeirra Guðmundar og Hallddru voru þá svo miklar, að hvorugt

undi sér. Er mælt, að Guðmundur haíi þá um veturinn farið

vestur að Snöksdal til fJggerts lögréttumanns Hannessonar, og

verið þar um hríð ; hafi Guðmundur komið því til leiðar, að

Eggert fékk vel skíran sendimann vestur að Ögri með bréf og

erindi til Ara, sem hann tilfíinn sér, en jafnframt með bréf

frá Guðmundi til Halldóru, sem sendimaðurinn ætti að koma

til hennar leynilega. |>á er maðurinn kom í Ögur, grunaði Ari

hann, og vildi sporna við, að hann næði fundi Halldóru ; kall-

aði hann því manninn í stofu til sín og talaði .þar við hann.

Kúm var tjaldað í stofunni ; einhvcrja vitneskju fékk maðurinn

um það, að Halklóra var í rúminu, Ari gekk um gólf, og eitt

sinn, er Ari sneri sér frá honum, kastaði sendimaðurinn brefinu

upp í rúmið. Um morguninn eptir fór Ari eins með manninn,

en er Ari cinhverju sinni snéri ser undan, var bréfi kastað úr

rúminu til mannsins. Sumarið eptir reið Ari til þings, og líka

Eggert í Snóksdal, og Guðmundur með honum, þá er sagt, að

þeir hafi í þeirri ferð orðið samferða höfuðsmanninum, sem var

Holgeir Kosenkrantz. Hafi höfuðsmaðurinn riðið mjög hart,

og hleypt í fen, svo að hann var ekki sjálfbjarga, hafi þá Guð-

mundur orðið fyrstur til að hjálpa honum, en höfuðsmaðurinn

sagt honum, að biðja sig einhvers; hafi þá Guðmundur beðið

hann að fara með sig til Ara, og það hafi höfuðsmaðurinn und-

ir eins gjört, og sagt við Ara: «Guðmundur skai hafa dóttur

þína, Ari bondi')! Pá er mælt, að Ari hafi svarað, að höfuðs-

maðurinn yrði þá að fá honum einhverja þúfuna til að búa á

;

en höfuðsmaðurinn svaraði, að hann skyldi hafa Pingeyraklaust-

ur (á þetta víkur síra Jón Halldórsson í Hirðstjóraannál sínum,

að Guðmundur hafi fengið Halldóru fyrir tillögur höfuðmanns-

ins^ og árinu eptir í^iiigeyraklaustur, en það sem hér stendur,

hefir Magnús sýslumaður ritað, og kveðst hann hafa ritaö það

eptir muunlegri frásögn gamalla fróðra mauna).
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Árið 1621, annan dag septembermánaðar, giptist Guðmund-

ur Hákonarson Halldóru, dóttur Ara bónda Magnússonar og

Kristínar Guðbrandsdöttur biskups. Taldi [tá Hákon bfiudi syni

sinum Guðmundi raóts við |)á fiómu lieiðursstúlku, Halldóru

Aradúttur, jöröina Kolbeinsstaði, seni til kaups og konarmumlar

er talin eitt hundrað hundraða, en til arfaskipta sextíu hundr-

uð; hálfa jörðina Haukatungu tuttugu liundruð, Kiðnaíell tutt-

ugu hundruð, hálfa Múpsdalstungu tuttugu hundruð, er Eggert

bóndi gaf Guðmundi. Hér til gaf Hákon bóndi syni sínum í

góðum og gjaldlegum aurum áttatíu hundruð, til réttra skipta

móts við systkini Guðmundar. Skykli fasteigniu öll, er bónd-

inn Hákon gaí syni sínum, þá strax vera hans eign til alls á-

góða; en lausafé greiðast að næsta vori; svo og lofaði bóndinn

Hákon að láta hýsa jörðina Kolb"insstaöi, svo að reiknaðist

tuttugu hundruð. Hér á móti tp.ldi bóndinn Ari Magnússon

sinni dóttur Halldóru áttatíu hundruð í jörðum og Qörutíu

hundruð lausaljár: en það meira væri og henni til stæði eptir

föður sinn og móður, siíyidi hún að þeim önduðum uppbera

her að auki tultugu og fjögra liundraða jörð, sem Ari bóndi

hafði geíið Halldóru að löggjöf, item tuttugu hundraða jörð, er

biskup Guðbrandur hafði henni geíið, sömuleiðis íimmtíu hundr-

aða jörð, er hennar móðursystir Halldóra hafði henni getið;

auk þess sem hún sjálf átti, er virðing skyldi á leggjast síðar.

Tilskildi Ari bóndi dóttur sinni sextíu hundraða tilgjöf afGuð-

mundi í fasteign, sem Halldúra vildi sjálf lijósa, þar að auki

fjórðungsgjöf í löslu og lausu, er Guðmundi afiast kynni, þar

hann ætti eigi tvo hluti möts við hana ; sem Hákon bóndi allt

samþykkti, vottr-.r: Halldór lögmaður Ólafsson, Jiorbergur Arna-

son, Ari Guðmundsson, Vigfús lllugasou yngri, Jún Sveinsson,

Bjarni Jónsson, Brynjólfur Sveinbjörnsson.

Páll sýslumaður hefir dáið fyr á árinu 1621 en Björn á

Skarðsá segir (10. nóvbr.), því búið hefir verið að veita Guð-

mundi sýsluna í september 1621, sem sést af eptirfylgjandi dómi:

1621, 26. dag september á Torfustöðum í Miðfirði, lætur

Guðmundur sýslumaður Hákonarson ganga 6 manna dóm,

um lögrekstur til afrétta og fjallagöngur, og voru allir með

dómi til þess skyldaðir, og þeir, sem ræki 10 lömb, að svara
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emu í lambatolli, en þeir sem ræki 20, svari 20 álnum eptir

venju í Miðfirði.

Það er og til merkis því, að Páll sýslumaður hefir verið

dáinn fyrir alþing, að höfuðsmaðurinn hét Guðmundi f'ingeyr-

arklaustri, sem fyr er sagt, þegar þeir riðu til þings 1621, en

ekkjan hélt klaustrinu til næstu fardaga 1622; hann setti það

ár Guðmund fyrir Húnavatnsþing, því þá hafði Jón Sigurðsson

inngefið supplicatiu til konungs, og Kósenkranz mælt fram með

honum.

1621, 2. október, að Engihlíð, lætur Guðmundur Hákonar-

son, sem umboðsmaður konungs í Húnavatnsþingi, með Einari

lögréttumanni Jónssyni, Egli Jónssyni, Arna Teitssyni, Gísla

Bessasyni, Þorsteini og Jöni Tömassonum döm ganga, um
framfæri ómagans Guðrúnar Vilhjálmsdóttur, er þá var dæmd
á fé I^orsteins f>órðarsonar til framfæris.

1621, 3 október, lætur Guðmundur aptur 6 manna dóm

ganga á Vindhæli um þá stefnu, er Magnús Jónssou hafði með

stefnt sira Sæmundi Kárssyni, og dæmdu dómendur stefnuna

ónýta, þar hún hefði yfir presti á helgum degi lesin verið.

Sama dag lætur hann virða hest Sveins heitins I^orsteinssonar,

erfingjum tilheyranda, 12 aura.

1622, 29. apríl, að Bólstaðarhlíð, lætur hann dóm ganga

(Árb. 5. þ., bls. 19) og á sama stað og degi um sauðQárrekst-

ur (saraa staðar). Sama ár, 30. apríl, um ólofaða hestabeit í

annars landi. Sama ár, 2. maí að Vindhæli, 6 manna dóm um
framfæri Póru Guðmundsdóttur, er þá var dæmd á bræður

sina\ Sama ár, að Asi i Vatnsdal 4. maí, 6 manna dóm yfir

Jóni Brandssyni, er rofið hafði ddm Páls heitins Guðbrands-

sonar, vorið fyr, 1621, uppkveðinn á Assþingi. 1622, 6. maí

að Sveinsstöðum, var Guðbrandur biskup dæmdur svaramaður

barna Páls heitins Guðbrandssonar. 1622, 10. maí, að Torfu-

stöðum í Miðfirði, lætur Guðmundur sýslumaður Hákonarson 6

manna dóm ganga um misklíð milli Arngríms Styrkárssonar

og Olafs Olafssonar út af vinnudreng Arngríms lögráðnum, sem

Ólafur héldi; dæmdu dómsmenn Arngrími svo mikið af Ólafi,

sem átti að svarast drengnum af Arngrími, sem var vetur-

1) Hún var dæmd á bræðrasonu sína, síra Eirík og Guð-

mund Stefánssonu og Jón Pétursson.

36
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gömul gimdiir, 4 álnir vaðmáls, og þar að auki Öfundaibót

Amgrími, on konungi mörk.

í^etta sama ár var af höfuðsmanninum Holgeir Rösenkranz

tekin Húnavatnsssýsla af (íuðmundi Hákonarsyni og veitt

Jóni löguumni á lieynistað íSigurössyiú, eptir veitingu konungs,

en þetta ár fékk Guðmundur bréf birðstjórans fyrir Þingeyra-

klaustri ; en ]iá er Jún dó, var (iuömundi aptur veitt sýslan

1635; því 1G35, 15. júlí aö Sveiusstööum í Vatnsdal, lætur bann

(i manna dóm gauga um ranglega lluttan ómaga, Guðrúnu

Jónsdöttur að foilagi síra I^óiarins á Bœgisá Olafssonar; á sama

þingi dæmir bann um framfæri. 1635, 5. október, að Torfulæk

í Miðfirði lætur liann ganga 6 manna dóm um búsrof og burt-

Hutning, skyldi sá, er búsið reif, uppbyggja það aptur.

1636 lætur Guðmundur maiga doraa ganga:

1. um þjófnað Hákonar þorsteinssonar.

2. um framfæri Guðmundar Jónssonar.

3. um mál milli Aia Hailssonar og þeirra bjóna, Tdmasar

Jónssonar og Málfríðar Jónsdóttur um fjár aðtekt.

4. um bórddmsbrot í annað sinn framið.

5. um íramfæri barna Jdns Finnbogasonar.

6. um framfæri Herdísar Þorláksddttur.

7. um ágreining á hesti og fjdrum skeifum.

8. um framfæri Steinunnar Jdnsddttur.

9. um ágreining Jdns Sturlusonar og Ingibjargar, um arfa-

skipti.

10. um framfæri Gunnbildar Árnadóttur.

11. um að Jdn í*orgrímsson hafði stungið gat á bempu Odd-

nýjar Guðmuudsddttur, bonum dæmd 3 aura sekt.

12. um stuld porkels Péturssonar.

13. um sviksamlega höndlun t*orkels á hesti o. s. frv.

1639, 18. apríl, að Bdlstaðarblíð, að prdfentumaður Jdn

Jdnsson sé skyldur að gjalda 2 ára skatt, að undanförnu dgold-

inn, og skatthald eptir lögum.

1642, 12. febr. að Sveinsstöðum, um erfingja.

1642, 3, ágúst, stdð yfir mál Guðmundar sýslumanns Há-

konarsonar og kaupmanns á Skagaströud, Kristjáns Hesselbeigs;

var Jdn Egilsson á Geitaskarði þar í settur ddmari af lögmanni

Magnúsi Björnssyni. Sakir sem Guðmundur haföi við kaup-

manninn voru:



553

1. Að sýslumaður sannaði, að kaupmaður hefði við sig

sagt, að Ininn lieföi ekki réttiloga viö sig höndlað í þessum

kaupstað (Spákonufellshöfða).

2. Að kaui>niaður hefði nieð hastyrðum afsagt að fram-

leggja fyrir syshiuiann reikningsbók sína, að sýshimaður mætt.i

sjá, livort höudhið væri eptir löguni, hvað sér eptir lögum bæri

að gjöra.

3. Kaupmaður heföi eigi sýnt sér h^yfisbréf konungs fyrir,

að iiann mætti hér vera og höndla, þar sem hann þó hefði hér

útlegðarverk unnið.

4 Kaupmaður heföi látið risla og stinga á sér tiltrúaðri

konungsjörð, og útheimti, að hann framlegði leyfi þar fyrir eða

af hvers myndugleika hann hefði það gjöra látið.

Eigi féll dómur í málinu, því kaupmaður og sýshimaður

sættust sama dag, að óskertri virðingu þcirra á báðar siður

0. s. frv , va; haldið að kaupmaður Jiefði í kyrrþey geíið sýshi-

manni til sátta talsvert, þó eigi geli þess í sáttarbréfi þeirra.

1G43 let hann að Torfustöðum 17, maí ganga dóm um
iilyrði, og kom dúmur sá til alþingis.

1G44 lætur Guðmundur ganga dóm uni framfæri Hallberu

Magnúsdúttur. Dæmdist það á Bergþór Sæmundarson í Skaga-

lirði, lögréttumann, og Tuma Jónsson búanda á Ey.

1648, 13. desember að Torfalæk, lætur Guðmundur dóm
pauga um ÓQjagann Margretu |>orbjurnardóttur, sem dæmdist

á síra Hali og son hans Ólaf prófast Hallsson.

1G51, að Engihlíð, lætur hann dóm ganga um vistarráð

(Árb. 5. þ., bls, 158).

1 lögréttu gjörði hann opt fyrirspurn um ýmislegt, til dæm-
is um hegningu; honum var þar upp á svarað, að 6 aura hegn-

ing afplánast með 6 vandarhöggum. Mannþurrðareyrir sé hinn

almenni G álna eyrir.

Guðmuudur sýslumaður gjöiðist í aldurdómi sínum þrot-

inn að heilsu, sagði því af sér lögsögn í Húnavatnsþingi 3.

júni 1656, með loHegum orðstír landshöfðingja og beztu manna

honum kunnugra, hélt svo klaustrinu til þess að hann dó á

tingeyrum 21. maí 1659, scm var laugaidagur næstur fyrir

hvítasunnu.

Guðmundur var höfðingi mikill, lærður maður og guð-

hræddur, röggsamlegur í embætti sínu, örlátur og veitiugasam-

36*
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ur, auðmaður og vitur, Til uppeklis fátækum í Húnavatns-

þingi gaf haun jörðina Hamar með tilheyrandi kúgildum. Ása
í Svínavatnssókn, 20 hundruð, gaf Guðmundur fátækum eptir

sig.

Margir vildu Guðmund fyrir lögmann hafa, þegar Magnús
Björnsson varð lögmaðnr, 1639, að höfuðsmannsins tilhlutun.

Guðmundur samdi rit um fríunareiða, sem bæði að efni og

orðfæri er merkilegt.

Hann varð mjög þungfær og feitur með aldrinum; er það

að orði gjört, að einn hans manna var svo þrekmikill, að hann

bar Guðmund upp mjög örðuga brekku í Þingeyratúni að

gamni sínu; er mælt, að Guðmundur hafi gefið honum fyrir

það þrekvirki 1 hundrað.

Jóu lögmaöur Sigurðssou.

Faðir : Sigurður Jónsson sýslumaður á Reynistað, sjá Hegra-

nesþing.

Möðir: Guðný Jónsdóttir Grímssonar.

Kona: í*orbjörg Magnúsdóttir, Vigfiissonar sýslumanns, ^.Por-

steinssonar sýslumanns, Finnbogasonar lögmanns, sjá

í^ingeyjarþing.

Börn: A. Jón giptist 1(329, Þóru Sigurðardóttur, Markússon-

ar í Héraðsdal. Sigurður bóndi Markússon og hús-

frú hans Guðbjörg Torfadóttir töldu dóttur sinni

Póru 100 huiidruð, en Jún Sigurðsson og f*orbjörg

Magnúsdóttir töldu þessum syni sínum tvö hundruð

hundraða, þar í Svalbarð á Eyjaljarðarströnd 100

hundruð, hálfa Lögmannshh'ð 50 hundruð, Hvamm í

Grýtubakkasókn 20 hundruð og 70 hundruð í lausa-

fé. Bréfið er ritað á Fagranesi á Reykjaströnd 1630.

Vottar í^orbergur og Sigurður Hrólfssynir sýslumenn,

Magnús Sigurðsson, Sigurður Jónsson, Gottskálk

Jónsson, prestar, Magnús Jónsson, Björn Jónsson,

Björn Magnússon, Eiríkur Magnússon, lögréttumenu.

Börn Jóns og I^óru voru:

a. Ragnheiður, átti Odd snikkara, Árnason lögréttu-

manns, Daðasonar á Eyrarlandi, Árnasonar sýslu-

manns Oddssonar, sjá Dalasýslu; þeirra börn:
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1. Benidikt'.

2. Giiðlaug^.

3. Guðbjörg.

4. Guðný^.

b. Sigurður á Svalbarði lögréttumaður, átti Katrínu

dóttur síra Jóns í Laufási skálds, Magnússonar,

sjá Barðastrandarsýslu; þeirra börn:

1. Hallgrímur á Svalbarði^

2. Sigurður lögsagnari^

3. Magniis^.

4. Jón' í Tungu í Svalbarðssókn.

5. Steinunn^.

c. Ragnhildur átti Pétur I^órðarson á Innra-Hólmi,

sýslumanns Hinrikssonar sýslumanns, sjá E'verár-

þing sunnan Hvítár.

d. Guðný átti síra Pórarinn á Hrafnagili, þeirra

börn dóu.

e. Steinunn, átti síra Þorlák Ólafsson, börn

:

1. Ólafur^ í Héraðsdal lögréttumaður.

1) Benidikt sigldi, var snikkari, giptist í Kapmannahöfn, dó

þar með öllum sínum í pestinni 1711.

2) pess er eigi getið, að Guðlaug hafi giptzt, en hiin átti

son með Helga Gunnarssyni er het

Bergur, bjó í f*röm á Langholti, átti I>óru lllugadóttur

Asgrímssonar.

3) Guðný átti Arngrím Tómasson í Brekku.

4) Hallgrímur átti Ingunni Hallgrímsdóttur Hallssonar, prests

í Höfða Okifssonar Árnasonar.

5) Sigurður bjó á Brjámslæk, átti fyrst 2 launbörn, giptist

svo Guðriinu Niknlásdóttur prests í Flatey,

6) Magnús átti Herdísi Árnadóttur frá Garðsvík Arnasonar.

7) Jón var lögréttumaður og tvígiptur, hét fyrri kona hans

Olöf fórðardóttir Jónssonar frá Laxamýri, barnlaus; hin síðari

Ragnheiður Olafsdóttir Oddssonar úr Flatey.

8) Steinunn átti Benidikt Pórðarson Jónssonar frá Laxamýri,

bróður Ólafar.

9) Ólafur átti fyr Guðrúnu Ólafsdóttur, svo Ingibjörgu Skapta-

dóttur, sjá Hegranesþing, bls. 398.
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2 Ingibjöní'.

B. Vigfús í Löofina,nnslilíð áifi Gii^n'inu Halldóisduttiir:

þeirni son:

Jón syslumaður í Pingeyrarjnngi-.

C. Ólöf ffiptist fyrst á Reynistað, ö. okt. 1023, síra

Sigurði Jónssyni á Hplgafelli, hann drukknaði aflitl-

um bát á Heli^afellsvatni 1024: aptur giptist hún

Jóni, syni síra Arngríms lærða 1025: féll stirt á

með þeim, og voru þau með dómi skilin 1028, þá

Oluf sór fyrir alla menn nema síra Sigurð. En Jdn

á Ökrum Arngrímsson var 10. raaíiono við gjörðan

samning tilfundinn að borga tilgjöf Olafar, og svar-

aði þá síra Arngrímur faðir hans Urriðaá í i\Iið-

firði 24 hundrnðum.

í þriðja sinn giptist Ólöf Hallgrírai lögréttu-

manni, syni Halldórs lögmanns Olafssonar, Olöf dó

1009. Þau Hallgrímur og Olöf bjuggu fyrst á Víði-

mýri svo í Vík: þfirra börn:

a. (>lafur, mikill raaður, dó 1090, átti Guðríði Sig-

urðardóttur '', þeirra dúftir

Ólöf dó barnlaus 1704.

b. f>(jrunn, átti Jón Arnason, lögraanns, og giptist

honum lOTí-, Jún dó 1085, þau barnlaus.

c. Jón á Viðimýii og í Vík, giptist ekki, en átti

laundóttur með Björgu Einarsdóttur, er het

Póra, hún var arfleidd 1704, og átti Spendrúp

sy'slumann, sjá Hegranessýslu*.

1) Ingibjörg átti síra Gisla Einarsson í Múla.

Enn var dóttir Jrms og í^óru:

f. Steinunn yngri álti síra Jón Stefánsson Hallkelssonar.

Aðrir telja þessa Steinunni dóttur Sigurðar og Katrínar.

en það er víst eigi rétt, því Jón Magnússon, sem nauða kunn-

ugiir hefir verið þessari ætt, telur hana hins vegar. sem hér er

gjört; hið sama gjörir og Árni biskup pórarinsson.

2) Bls. 105.

3) Guðríður var dóttir síra Sigurðar í Stafholti Oddssonar

biskups.

4) Bls. 108.
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D. Kristín í^iptist á Roynisstað 11. október 1631 Þor-

láki syni l^áls sýslumanns Giiðbrandssonar. Taldi

Guðbrandur bisknp jiá porláki þrjú hundruð hundr-

aða í jörðum, þar á moðal Víðidnlstungu GO hundr-

uð, Valdarás 24 hundruð, Ytri-Ir*verá í Vesturhópi

20 hundruð, Mýrar 24 hundruð, sem Sigríður Biörns-

dóttir oaf honum, þar að auki tvö hundruð hundr-

aða í lausafé. Vottar: Guðmundur Hákonarson,

Porbergur og Sigurður Hrólfssynir, 3 lögrettumenn

og 3 prestar.

porlákur bjó þar eptir í Víðidalstungu. Börn

þeirra eru talin áður.

E. Margret, laungetin, giptist síra Jóni á Hjaltabakka

Porgeirssyni, sem al!s átti 34 börn, hann dó 1()74.

Margret var 3.* kona síra Jóns en hin 4. konahans

var Guðrún móðir Sloins bisknps. Meðal barna síra

Jóns og Margrétar voru.

a Sigurður, kallaður lærði, hans son

Þorstoinn-.

b Þorgeir átti Margretu Guðmundsilúttur, barnlaus.

c Sira Jón í Görðum á Akranesi, átti Oddnýju

póröaidóttMi-'. börn:

1. Porsteinn.

2. Guðrún.

1) Aðrir lolja liana fyrstn konu síra Jóns, som án ofa er með

öllu rett; með lionni átti hann H börn, on hvorki síra Pilll á

Höskuldsstöðum, sira J(in í Görðum né Porgoir voru synir

hennar, holdur voru þeir synir Guðrúnar Steingrímsdóttur, sein-

ustu konu síra J'ins, og þannig albræður Stoins biskups. Eptir

að Guðrún vnr oiðin ekkja, var hún um tíma lijá síra Páli

syni sínum. fór síðan að Görðum til síra Jóns sonar síns. og

dó þar hjá honum.

2) Kona Porsteins het Elin dóttir Björns Arnasonar í Rúg-

eyjum.

3) Oddný var dóttir síra Pórðar á Undirfolli Porlákssonar

I*órðarsonar á Marðarnúpi, or var bróðir Guðbrandar biskups.
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(1. Síra Páll á Höskuldsstöðum átti Oddnýju Beni-

diktsdóttur, [)au barnlaus.

e. Halldóra, átti f*orstein Vigfússon, barnlaus.

F. E*orleifur Jónsson, laungetinn, átti Pórunni Árna-

dóttur', þeirra börn:

a. Kolbeinn^.

b. Sigurður^.

c. Arni á Móbergi* hans son

f>órður, hans son

Arni á Arneiðarstöðum, hans son,

Jón sýshmiaður á Ingjaldshóli,

d. Guðrún^

e. Helga^.

Margt bændafólk er komið af börnum Jóns lögmanns. Jóni

1) Þórunn var dóttir Árna Magnússonar frá Grýtubakka.

2) Um Kolbein er sagt, að hann haíi verið upp á hesta-

kaup. Hann átti Sigríði duttur Sigfúsar frá Yxnhóli, launson-

ar Ólafs sonar Jóns Refs; siðan átti Kolbeinn 2 konur, en með

hvorugri þeirra barn ; hann átti og 2 launsonu.

3) Sigurður átti Guðrúnu dóttur Kárs Arngrímssonar i Vatns-

hh'ð.

4) Kona Árna var Guðrún Þorvarðardóttir Sturlusonar.

5) Guðrún eldri átti Sigurð Björnsson Arnbjörnssonar, en

kona Björns og móðir Sigurðar var Guðrún Halldórsdóttir Odds-

sonar Arnfinnssonar sýslumanns Jónssonar (sjá bls. 176 og

víðar)

6) Helga átti Halldór Björnsson, broður Sigurðar, er átti

Guðrúnu systur hennar.

Enn voru börn Þorleifs og Þórunnar:

f. Guðrún yngii, hennar maður Úlfur Jónsson bróðir f>or-

steins á Fjalli. Síðan átti hún Hallgrím Guðmunds-

son á Höfðaströnd.

g. f^uríður átti Tómas Björnsson, bróður þeirra Sigurðar

og Halldórs.

Enn telja surair launson Jóns lögmanns Sigurðssonar;

G. Sigurð, er Símon í Málmey var kominn af, faðir Gísla

kaupmanns og systkina hans
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lögmanni var kennt barn ungum, Guðný að nafni, er seinna

var kölluð Hallberu dóttir. Jón vildi eigi kannast við það, en

sýslumaður Sigurður faðir hans tók barnið og ól upp, sai^ði þó

að hún eigi mundi vera sonardóttir sín, því hún h'ktist í

hvoruga ættina; 2 tennur í höfði barusins sýndu hvorrar ættar

það væri. {f»enna vitnisburð hafði Einar Grímsson 1609 út-

gefið, og íorsiglað á pappír eptir Sigurði; hann fannst í skjöl-

um Bjarna Péturssonar frá Lögmannshlíð).

J(5n lögmaður var fæddur 1565. Um sýsluvöld hans finn

eg þess fyrst getið, að hann hélt 6 ár part af f>ingeyjarþingi,

(sjá þar um hann); en við dauða föður síns fékk hann sér

veitta Hegranessýslu 1602; 1606 varð hann lögmaður norðan

og vestan. Hann mun og hafa fengið veitingu fyrir Reyni-

staðarklaustri 1602.

1606, þegar Jón lögmaður Jónsson dó, var Jón lögmaður

Sigurðsson settur það ár fyrir Húnavatnsþing til þess Páll fékk

veitingu fyrir því; gjörðist þar þá umboðsmaður Jdns lögmanns

Sigurðssonar Ingjaldur son Illuga prests Guðmundssonar, bjó

hann á Reykjura í Miðfirði og dó 1643, og var grafinn að kór-

baki á Tjörn á Vatnsnesi. Son hans var síra Illugi á Tjörn á

Vatnsnesi, faðir síra Erlendar, er þar var síðar prestur. Kona
Ingjaldar var Hildur systir síra Arngríms lærða. Síra Ilhigi í

Múla var faðir Ingjalds lögréttumanns.

1618 dæmdu útlendir commissarii Friðrik Friis og Jörgen

Vind lögmannsdæmið af Jóni fyrir það, að hann átti barn fram

hjá konu sinni, en let stúlkuna þegja yfir faðerni barnsins, og

prest afleysa hana; eptir boði konungs, með Friðrik Friis höf-

uðsmanni missti Jón og Hegranessýslu 1619, og hafði einungis

eptir Keynistaðarklaustur. En þar Jón þótti verða hart úti í

dómi commissarianna, og höfuðsmaðurinn Holgeir Rósenkranz

hafði eigi fyllilega veitt æfilangt Guðmundi Hákonarsyni Húna-
vatnsþing, og aumkaðist yfir Jón Sigurðsson, að hann skyldi

hafa bæði raisst lögraannsembættið og Hegraness^'slu, veitti

hann honum Húnavatnsþing 1622. Jeg hefi samt eigi séð

dóma hans í Hiinavatnsþingi fyr en 1624; það ár 20. apríl að

Asi í Vatnsdal lét hann 6 manna dóm ganga um fóðrarsauði

og eldapening (Árb. 5 þ. bls. 23).

1625, 19. septera))er, að Asi lét hann dóra ganga ura líkt

efni raiUi Jóns Brandssonar og Gísla fórarinssonar.
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1627, var Jón Sigurðsson ásamt öðrum til varnar á Bessa-

stöðura raót Tyrkjum írá Algier.

1628, 8. maí, að Torfastöðum í Miðfirði, lætur Jón ganga

6 manna dóm um hrossamál nokkurt, og 1698 að Sveinsstöð-

um ura þá, sem afrækja konur sínar (Arb. 5 þ. bls. 40).

1630, 5. raaí, að Torfastöðum, lét hann dúm ganga um
nafnagiptur, uppljóstraðar af Erlendi Sveinssyni, skyldi Erlendur

missa húðina, ef hann eigi gæti fríað sig frá þeim með lýritt-

areiði hinum meira (Arb. 5. þ., bls. 45.). Þetta sama ár var

mnnnfundur á Ökrum í Blönduhlíð, sönulu þar Halldór lög-

maður og íleiri við Jón bónda Sigurðsson og síra Arngrím

hvrða, um tilgjöf Olafar Jón^dóttur frá Jóni Arngrímssyni (sjá

her á undan).

1631, að Ilvammi, var dæmt um ólöglegt kaup (Arb. 5. þ.,

bls. 51.), og sama :ír let umboðsmaður hans, Egill Jónsson,

dóm ganga að Vindbæli um reka (Arb. 5. þ., bls. 51.).

1632, 24. apríl, að Torfustöðum, l'''t Jón ganga 6 manna
dóra um 2 ær í landskuld að Fitjum. S(^m Gissur prestur

Gamla'^on heimtaði: um brennivínssölii: um liótun á húsrifi á

Fitjum (Árb. 5. þ., bls. 64.).

1634, 22. júlí, að Sveinsstöðura í Vatnsdal. let Jón ganga

6 manna dóra, eptir beiðni f>orláks í Ví3idalstungu, um útlausn

Benidikts bníður hans frá Tyrkjura; dæmdust þeir [íórlúkur og

Páll á Másstöðum skyLlir að verja eigniim Benidikts honum til

lausnar (Árb. 5. þ., bls. 70.).

1634, 22. júlí, að Sveinsstöðum, lét hann 6 manna dóm

ganga um lekaþrætu milli Guðraundar Hákonarsonar, er bar

fyrir sig Þingeyrakirkju máldag'a. um Spákonufells arf og Bjarna

Ólafssonar á Bakka.

1634 var Jón svsluraaður Sigurðsson .1 alþiníji raeðdóras-

maður.

1634, 15. september. let hann dæma um þjófnað úr Spá-

konufellshöfða búðum, barst það að Ólati Ólafssyni og Ingi-

björgu Guðmundsd(5ttiir. Jiju Egilsson á Geitaskarði sótti mál-

ið vegna kaupmanns Kristjáns Jijnssonar.

Sama ár lætur hann ganga 4 framfærsludííma í Kirkju-

hvammi, f>verá og Ási í Vatnsdal, líka að Svínavatni 27. sept-

ember; var þar Páli Hallgrímssyni da'mdur sjöttareiður fyrir

barnsfaðernislýsingu Guðríðar lugimuudardöttur, og á Breiða-
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bólsstað um eptiilátið fe Arngríms Ljótssonar. 1035, 5. marz,

á Bfoiðabólsstað, iim framfæri, og sama staðar 24. apríl, iim

arf Arngríms Ljótssonar; þá kom og fyrir rétt klögun Kristj-

áns kaiipmanns J(^nssonar iira skuldir, er reiðarar áttu hjá

fólki síðan í tíð kaupmanns Vilhjálms Jóhannssonar, og var

sækjandanum Pétri Lárussyni vísað til Biaskerjaclóms Olafs fó-

geta Péturssonar.

Sama ár lætur hann ganga framfærsludóm á Vindiiæli og

Enoililíð, og líka tvo þjófnaðardóma á Torfustöðum og einn á

Pverá; lika um barnsfaðerni Póru Gissurardóttur á Torfustöð-

um; einnig á Vindhæli ura framfæri Ivannveigar Magnúsdi'ittur,

og á Pórkelshuli um framfæii Puríðar og Gróu Jónsdætra, einn-

ig Á Asi í Vatnsdal 1 1 . raaí um frarafæri Torfa Jónssonar og

Hölhi Hallsdóttur; líka Steinunnar p>órarinsdóttur; svo og að

Bölstaðarhlíð, 18. maí, ura framfæri Þórðar Grírassonar, og var

það hans síðasti dóraur.

Af hans mörgu dóraura er auðsætt, að hann hefir þá eng-

an umboðsmann haldið, þvi Egils getur eigi við dómaraverk

eptir 1631.

Pegar Jón lögraaður Sigurðsson kora heira úr þessari þinga-

ferð, higðist hann sjúkur og dó 26. raaí 1035, 70 ára að a]dri.

Hafði hann hahlið Keynistaðarklaustur 33 ár, og haft sýslur

frá ungdórai. Hálft fiingeyjarþing mun hann hafa tekið 1597,

og sleppt því 1602. im- hann tók Hegrmesþing og l?eynistaðar-

klaustur. 1013 tók hann Suæfelisnessýslu og Stapaumboð, var

þar umboðsmaður lians Steindór Gíslason ;
því sleppti haiin

1015, þegar Sæmundur Arnason tók bæði þá syslu og umboðið.

1G19 raissti hann Hegranesþing, svo sem áður er sagt 1622

tók hann Húnavatnsþing, og hélt það til dauða síns; tók það

þá Guðmundur Hákonarson strax sama ár.

Lærdnmur og lögvísi Jóns álíta rnenn að hafi verið í góðu

lagi, og það er haft eptir Gisla lögmanni Hákonarsyni, þegar

3(Sn Sigurðsson var af settur higraannspmba^tti, að hann hafi þá

sagt: «Jeg lief misst aðra hönd mína; slíkan skynsemdarmann

og lögvitring í dómarasæti mun trauðlega vera að fá".

Ekki var hann búhöldur eða auðmaður aö öðrn en því, er

hann erfði, hafði jafnan til hnífs og skeiðar, gekk þó ekki af

þvi. 1592, þegar Jón lögmaður Jónsson fór utan, tók hann

bróðurson sinn, Jón Sigurösson frá Reynistað, með sér fyrir
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handritara, er þá var 27 ára Litlu þar eptir giptist Jón Sig-

urðsson, og átti þar eptir í málastappi til að ná erfðafé konu

sinnar; voru rnálin gömul, frá tíð Þorleifs sýslumanns Gríms-

sonar, og torsótt, og stóðu yíir IGOO— 1G03. Náði Jón loks

uppbótinni.

Jdn lögmaður Sigurðsson var góðgjarn maður og gestris-

inn ; menn héldu hann kvennhollan, enda varð honum að því.

Að áliti líktist hann móðurfrændum sínum, sem eigi þóttu af-

brigði að fríðleik, en margir föðurfrændur hans voru skraut-

menni og nafnkenndir að vexti og vænleik.

I>orkell Gnðmnudsson.

Faðir: Guðmundiir sysluniaður Hákonarson, fyr nefndur.

Móðir: Halldóra, dóttir Ara sýslumanns í Ögri.

Kona: Solveig, dóttir Magnúsar lögraanns Björnssonar á

Munkaþverá. Brúðkaup þeirra Þorkels og Solveigar

var haldið með miklum blóma 1G47 að Munkaþverá;

voru honum talin 4 hundruð hundraða, en henni 2

hundruð liundraða: fóru þau að búa 1G48 að Stóru-

borg í Vesturhópi. Solveig dó hjá Ara syni sínum í

Haga 1710, 79 ára.

Börn: A. Hákon sigldi eitt ár, kom svo út og giptist Sigríði,

dóttur síra Porvarðar á Breiðabólsstað í Vesturhópi;

bjuggu þau fyrst að Marðarnúpi, og síðan að Hofi

í Vatnsdal, en þá jörð hafcM Hákon keypt af Jóni

Arasyni Teitssonar, er þar bjó, fyrir sraájarðir. Há-

kon átti allar Kolbeinsstaða eignir vestra, og seldi

þær móður sinni fyrir Marðarnúp og íieiri jarðir.

Hákon andaðist við Höfðakaupstað 1680, og var þá

barnlaus.

B. Ari í Haga, sýslumaður á Barðaströnd, (sjá þar um
hann).

C. Guðmundur giptist ekki, en bjó með móður sinni á

Hóhim í Eyjafirði, dó 27 ára 1688 eða 89. Hann

varð bráðkvaddur heima hjá sér; launbörn hans

voru;
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a. Margiét' átti fyr, aðrir segja seinna, Jón lög-

réttumann Vilhjálmsson á Kirkjubóli, sem dó

170(3; þeirra dóttir

Ingibjörg^ átti Hákon í Kirkjuvogi Jónsson;

þeirra börn:

1. Vilhjálraur^ í Kotvogi átti Ingveldi; þeirra son

Hákon*.

2. I^orsteinn lögsagnari, sjá GuUbringusýsIu.

3. Puríður átti Jón í Laugardælum Magnússon;

þeirra börn:

a. ISigurður.

þ. Magnús^.

Margrét átti síðan Eirík í>órhalIason.

b. Nikulás.

Móðir þessara launbarna Guðmundar Porkelssonar,

sem sé Margrétar og Nikulásar, var Guðrún, dóttir

Jóns lögréttumanns Narfasonar í Sandgeröi á Mið-

nesi.

1) Eiríkur í>órhaIIason hét annur maður Margrétar, voru þau

barnlaus.

2) Ingibjörg, kona Hákonar, segir síra Sigurður á Útskálum

að hafi verið Guðmundsdóttir, og er það þá án efa rétt, þótt

það kynni sýnast benda á, að hún hafi verið dóttir Jóns Vil-

hjálmssonar, sem sagt ei', að hún lét son sinn heita Vilhjálm;

en hati Ingibjörg verið Guðmundsdóttir, hefir hún verið laun-

dóttir Margrétar, fremur en hitt, að hún hafi verið dóttir Guð-
mundar porkelssonar og systir Margrétar, að vísu átti haiin 3

launbörn, sem sé: Margréti, Nikulás, og eitt tii, er eg hef eigi

séð nafngreint.

3) Kona Vilhjálms hét Ingiríður T(jmasdóttir Árnasonar, var

systir hennar Hallfríður, er átti Ingjald nokkurn Pétursson.

4) Hákon í Kotvogi átti íyr Ingveldi Guðnadóttur, svo Önnu
Jónsdóttur Sighvatssonar frá Höskuldarhoti í Njarðvík.

5) Magnús í Laugardælum átti HaUdóru Bjarnadóttur, barn-

laus.

Enn var son J>uríðar og Jóns:

Y. Guðni í I>orIákshöfn, hans kona Pórdís Guðmunds-

dóttir.
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D. Ingibjörg átti Magni'is Benidiktsson'.

Porkell heíir verið iim tvítugt eða litiö meira, þegar bann

giptist, mun bann bæði hafa lært latínu og farið utan sér til frama,

Hann för fyrst að búa á Stóruborg í Vesturhópi; þá var faðir

hans enn við gúða lieilsu. Sýslur féilu þá ekki í nánd við

hann, þangað til l^órður Hinriksson sýslumaður í í^verárþingi

sunnan Hvítár dó. í'ékk Jiá Porkell veitingu fyrir þeim sýslu-

I>arti 1652 eða 53, en af því að bann átti þangað Jangt iil að

sækja, tók hann Björn Gíslason á Vatnsonda í Skoradal fyrir

umboðsmann sinii, og hafði bann til þess Björn do' 1656. I^ar

eptir hefir Þoikell fengið fyrir umboðsmann sinn í téðum sýslu-

parti Sigurð sýslumann í Eiarsnosi. Ekki er mjer Ijóst, bve

nær hann sagði af sér þossari sysl i, þó bygg eg það hati verið

1660, þegar bann bafði fekið við Þingeyraklaustri. Hitt er

víst, að' bann bafoi fengið vonarbréf fyrir Húnavatusþingi og

Þingeyraklaustri, þegar fuðir hans sleppti þessum lénum, og það

lét bann upp lesa í lögréltu 30. juní 1655. Guðmundur sýslu-

maður faðir bans slcppti og við hunn Húnavatnsþingi árið eptir,

1656, cn klaustrinu IrU hann íil þess bann dó, þá tók Þor-

kell það og, og ílutti að [>ingeyrum 1660, og bjó þar meðan

hann lifði.

Eg beli séð fáa dóma bans í þessari sýslu, þó má iiefna

þessa:

1660, að Engihlíð í Húnavatnsþingi, lætur bann dóm

ganga milli Magnúsar Benidiktssonar og l>orsteins Bjarna-

sonar, sem Iiafði borið Magnús [iví, aö hann h(>fði bórast með

Astríði Jónsdóttur á Kúskerpi, og kom það fyrir lögmenn á

alþingi sama ár; þá brigðar Þorkcll á alþingi þær 2 óðalsjarðir

í Selvogi, sem föðurbróðir hans Sigurður Hákonarson baföi

selt. í dómi þeim, sem lögmcnnirnir Árni Oddsson útnefndu

1661, 1. júlí, um óhæfilega galdra gjörninga Margrétar Þóiðar-

dóttur, er porkell Guðmundsson ncfndur, ásamt sýslumönnun-

um Gísla Magnússyni, Birni Pálssyui, Benidikt Halldórssyni.

Sigurði Magnússyni, Porsteini Porlcifssyni og íieirum. porkell

sýslumaður befir hatt mcðgjörð með Kolbcinsstaða eignir (máske

fyrir sjálfan sig), því bann befir þaðan leyst 6 kúgildi kirkj-

unnar.

1) sem fyr segir.
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f>orkell sýslumaður hefir verið dáinn 1. júlí 1662, því þá

lætur Björn sýsluiiuiður Ma^nússon dúni ganga í Húnavatns-

þingi.

Eptir dauöa Purkels sýslumanns, fiutti ekkja hans Solveig

Magnúsdóttir norður í Eyjafjörð, og bjó þar lengi á Hólum.

Mælt er, að Porkell sýslumaður hafi gefið í festu fyrir

Þingeyraklaustri 000 rd. í'orkell varð ekki nema 35 ára gam-

all.

Björu Magiiússou.

Faöir : Magnús lögmaöur Björnsson, sjá Yaölaþing.

Móðir: Guðrún, dóttir Gísla lögmanns Jjórðarsonar.

Koiia: Helga, dóttir Guðmundar sýslumanns Hákonarsonar

(sjá Húnavatnssýslu). l*au giptust á Þijgeyium 9.

september 1655; gaf Magnús lögmaður syni sínum 8

hundruð hundraða, en Guðnundur sysluniaður dúttur

siuni 4 hundruð hundraða, og boðsmönnum 80 rd.

Helga dó 1688, aðri segja 1689,

B'órn: A. Guðbrandur var eigi ('»skarpur, íor utan og lifði þar

úreglulega, gaf sig í striðsmannatOlu í Kaupuianna-

höfn, og þjóaaði þar í 3 ár og 7 mánuði, kom svo

út með vituisburði furstans af ^Viiilemberg og Heiri

yfirstríðsmanna; þessir vitnisburðir voru upplesnir í

lögréttu 1689. Seinna sdaði hann góssi sinu, og

var loks 1711 dæmdur félaus á Úngulstaðahrepp

til framfæris, þar hann var þar borinn; hann var

barnlaus.

B. Kristín, kona síra Þorvaldar Stefánssonar á Hofi í

Vopnafirði. Peirra börn:

a. Helga átti fyrst Pétur Björnsson, barnlaus; svo

3. kona síra Hjörleifs á Valþjófsstað Pórðarsonai',

barnlaus

b Guðrún átti Sören Kristjáusson Jensen á Ljösa-

vatni; þeirra börn:

1. Porvaldur'.

1) Síra Þorvaldur á Ljósavatni, giptist á Keynistað í tið Póru

húsfrúr, og brann þar þá allur bærinn nóttina eptir, Guðrúnu
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2. Ólafur.

3. Jörgen.

4. Einar '.

5. Jón.

6. Jens^.

7. María^.

8. Guðrún,

9. Sigríður*.

C. Halldóra átti síra Ólaf Stefánsson, þau giptust 1689;

þeirra börn:

a. Margrét átti síra Sigurð á Skeggjastað Eiríksson;

þeirra son

Ólafur.

b. Stefán^.

Björn naut góðs upjieldis hjá föður sínum, Magnúsi lög-

manni Björnssyni, og var settur til lærdómsmennta, en var hvorki

I^orkelsdóttur prests frá Fagranesi; síra fíorvaldur dó skömmu
seinna, var kapellán á Breiðabólsstað í Vesturhópi.

1) Einar átti Helgu Eiríksdóttur frá Óslandi, barnlaus.

2) Jens fór út í Grímsey og giptist þar; hans synir:

a. Olafur á Kálfskinni.

^. Eiríkur fótalausi.

3) María átti Sigurð smið Oddsson »á Ljósavatni; þeirra börn:

a. Síra Bóas.

^. Síra Jóhannes á Stað í Hrútaíirði.

7. Júdít.

5. Kut.

4) Sigríður átti Árna hreppstjóra Gíslason á Halldórsstöðum

í Laxárdal; þeirra börn:

a. Jóhannes í Grenivík, mikiU atorkumaður.

^. puríður, seinni kona Ara Ólafssonar á Skútustöðum

Enn voru dætur Guðrúnar og Sörens:

10. ELsa, hennar maður Jön Árnason; þau áttu börn.

11. Halldóra átti Magnús í Klömbur.

5) Stefán dó utanlands í för til Indlands.
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iiámgjarn iié skarpvitur, og í l>ví ólíkur Gísla bróður sínum.

Hanri íor utan til lærilóuis Irauia; 1G55 kvongaðist hani!, sem

t'yr sagt, aí" tiistilli föður síns. En {legar I^orkell sýslumaður,

njágur lians, dó 1662, og þegar Hinrik Bielke liöfuðsmaður kom

út það sama sumar, veitti hann Birni Magnússyni Húnavatns-

þing, þegar hann vissi ástæður eklíju í^rkels sýslumanns, skyldi

og Björn vera umsjónarmaður systur sinnar ylir Jjingeyra-

khiustri, þá í hráð. Helt hún því klaustrið þetta ár og árið

eptir, [langaö til að porleiti lögnjanni Kortssyni var veitt það

1664.

1655, 30. júlí á alþingi lysti Björn þeim vitnisbuiði um
sig, sem Hákon Ormsson og Magnús Bjarnasou höfðu gefið, og

margra annara.

Pótt síra Jón Halklórsson segi, að Björn hafi tyrst haft

Húnavatnssýslu móts við torkel Guðmundsson, eptir Guðmund

sýslumann Hákonarson, efa eg samt að Björn hafi fyr fengið

Húnavatnssýslu en eptir lát í'orkels 1662; þó kann Þorkell að

hafa tekið Björn um 1660 fyrir umbuðsmann sinn, því 1661

getur hans sem sýslumanns.

Björn sýslumaður Magnússon liafði t'cngið vouarbréf fyrir

Munkaþverárklaustri, þegar faðir hans sleppti því, var það dag-

sett 1656; halda menn að Magnús lögmaður hafi lítvegað honum

það, og að hann hafi álítið son sinn Björn hæfilegri til klaust-

urhaldara en sýslumanus. Á alþingi 1662 var nefut bréf upp-

lesið
; þá sagði og Magnús af sér lögmanusdæmiuu og dó nokkru

siðar. Nú hlaut Björu Munkaþverárklaustur þetta ár, hafði þá

og feugið Húnavatnsþing, og var umsjónaimaður Pingeyra-

klausturs, mátti því annast fieira, en hann var maður til, tók

þess vegna fyrir umboðsmanu í Húnavatnsþiugi Jón Egilssou

frá Geitaskarði, eu sjálfur sat Björn að Munkaþverá í Eyjafirði

og var hinn auðugasti maður.

Eyrir tilstilli Gísla biskups hafði Björn sýslumaður afstað-

ið hálfu Húnavatnsþingi til Guðbrandar Porlákssouar, bróður

hans, sem áður haföi um hríö verið Hulastaðar ráðsmaður eptir

það, að hann kom út, tók því Guðbraudur hálft Hiínavatns-

þiug 1665.

1662, l.maí, lét sýslumaður í Hiínavatnsþingi, Björn Magn-

37
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ússon frá Munkaþverá dóm ganga miUi í>orláks í'órðarsonar og

Eiríks Jónssonar um brigði á 20 hunchuðum í Gunnsteinsstöð-

um. Pað mál kom sama ár, 1. júlí, íyrir lögþingisrétt, J>ar

eptir tók Jón Egilsson yngri frá Skarði við lögsagnar umboði

Björns.

Svo bar til, að 1670 kom misklið millum Björns sýslu-

manns á Espihóli Pálssonar og íogetans Jóhanns Kleins, sem

hafði hér mest umráð í landstjórn í 20 ár og var fullmektugur

höfuðsmannsins Henriks Bielkes, er jafnan var í mestu náð hjá

Friðriki konungi 3. Bielke sat einkum á seinni valdaárum sín-

um optast um kyrt í Kaupmannahöfn; en umboðsmaður hans

Jöhann Klein ferðaðist á milli, og sat opt í Kaupmannahöfn á

vetrum, en setti á meðan hér umboðsmenn sína, meðal þeirra

voru 1. Jacob Benidixen, er síðan gjörðist Snæfellsnes sýslu-

maður, 2. Ólafur Klow, 3. Lárus Gottrup.

Út af áður nefndri misklíð millum Björns sýslumanns og

Jóhanns fögeta varð það, að Björn Pálsson sleppti Vaðlasýslu.

Eigi er fullljóst, hvort Björn þá frá sagði sér sýsluna, eða fógeti

tók hana af honum, sem l^eir gjörðu á stundum, þegar eigi lá

allt í þeirra skauli. Hitt er víst, að þetta ár 1670 veitir Jó-

hann Klein Birni sýslumanni Magnússyni Vaðlaþing; hafði þó

Björn mátt leggja út fyrir það drjúga festu, og þar að auki

hafði Helga, kona Björn sýslumanns, vikið fógeta konunni 50

rd. spec. Þegar Björn hafði fengið Vaðlaþing, frá sagði hann

sér hálfa Húnavatnssýslu 1670.

Um dóma hans í Vaðlaþingi er þar getið.

Bæði var það, að Björn svslumaður Magnússon var enginn

skörungur að dugnaði og framkvæmd, ekki heldur séður, og

gjörði sér sjálfum óþarfa andstreymi um það, er hann gat hliðr-

að sér hjá, var og í mörgu úheppinn, þá er hann gjörðist

gamall, ekki vel fallinn til búskapar, og hafði mótlæti í sínu

eigin húsi, enda átti hann fjölda öfundarmanna, sem gjörðu

honum flest torvelt, en hann sjálfur óskarpur og einfaldur, að

greiða sig út af íiækjum mótstöðumanna sinna.

Grímsey, mesta fiskiver á Norðurlandi, lá hálf undir Möðru-

vallaklauslur, en hálf undir 3íunkaþverárklaustur að afgjaldi.

Björn sýslumaöur átti mjög stórt farmaskip, er haft var til að
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flytja afgjald eyjarbúa í laiid og fleira. f>etta skip með áhöfn

og ellefii mönnum missti Björu sýsliimaður 1G73.

Jóu Eggortöson frá Ökrum, vc þá var á MöðruvöUum,

gjörði sýslumanni Birni Magnússyni allt til andstreymis og ó-

virðingar, sem hauu gat; sjá Vaölaþing.

Björu sýslumaður átti og í deilum við fræuda sinn Magu-

ús Jónsson, er seinna varð lögmaður og Birni var mótfallinn.

Björn átti og í ávinningslausri þrætu við Ara Porkelsson um
smáræði.

Guðbrandur sonur Björns súaði og fé sínu með óregluleg-

um lifuaði, sem honum lá þuugt á hjarta; harðindi voru i

landi, minnkuðu þá tekjur Björus bæði af sýsluuui og klaustur-

jörðum, svo hauu komst í skuldir. Bygging á klaustrinu tók að

hrörua og falia, og Jóhanu fógeti lílein, er verið hafði honum

mjög velviljaður, hafði þá sleppt hér völdum og var fariun ut-

an, en í haus slað var kominn Chriítopher Heidemaun, maður

harðdrægur, ágeugur og gjafþæginn: var houum borið, að

bygging á Muukaþverárklaustri væri að falli komin, og um
skuldir Björns eptir lenin var honu n eigi úkunuugt; lét haun

því stefua Birui sýslumanni til skuldalúkningar 1GÖ4, 22. april,

kom það mál fyrir lögþingisrétt sama ár, var þó þá eigi meira

þar aðgjört. Eu eptir alþing 1G84 reið fógeti Heidemauu

uorður, fyrst til prestastefnu, svo heim að Hólum og þaðau til

Eyjaíjarðar; tók haun meö sér hina skynsömustu meun, Magn-

ús lögmann Jónssou, og sýslumennina Jóu Sigurðsson í Ein-

arsnesi, Jón Eyjólfsson, Þorstein Lenidiktsson í Bólstaðarhlíð,

og Árna Geirsson landþingis.skrifara. Haun reið fyrst til

Munkaþverár til Björns sýslumauus, var hann ákærður fyiir að

hauu hefði hvorki byggt klaustur né kirkju og eigi gjört mönu-

um lög eða réit yfir rangri kauphöudlan Akureyrarkaupmauns

og aunað lagaley^íi, margt um skör fram ásakað Heidemann

var leiddur i klausturhúsið, því þar var þá gestastofa, tók

hanu að deila á Björn sýslumann, er þá mælt, að Björn hati

borið fram fyrir hanu silfurkönnu væna, og er hanu eigi held-

ur lét af ávítum, hafi Björu smámsaman komiö í köuuuna 10

rd. og 10 rd.; þá er sagt að Heidemann hafi í annað sinn lokið

upp könuunui og litið í, og eigi viljað afláta deiluuui; hafði þá

37*



570

Björn gengið til Helgu konu sinnar og sagt: nEivki líkar herr-

anum enn þá, Helga mín!'> laumaði hann þá enn [lá 10 rd. i

könnuna, er sagt, að Hoidemann haíi hætt; dæmdur var þó

Björn frá sýslunni og klaustrinu af Magnúsi lögmauni systur-

syni sínum, og fór hann utan um hauslið með dúniinn, og

með honum Arngrímur, son Hrúlfs ISigurðssonar, og Olafur

Idausturdjákni Guðmundsson, á Akureyrar skipi ; lét konungur

bann njóta aldurdúms síns og hahla hvorutveggju um sinn.

Björn kom út árið eptir og hafði veitingar sínar, en meðan

hann var utanlands, hafði hann 27. maí 16h5 skuldbund-

ið sig og sina ertingja til að sjá assessor Jóhann Klein skað-

hiusan fyrir stríðshjálpar tollaskuldir og í te láta sanna jarða-

bók af Vaðiasýslu; hélt hann þá völdum sínum.

1687 báru Helga, kona Björns, og döttir hans Halldóra

brigð á sölu hans á jörðunni Vatnsleysu og 20 hudr. í Dratla-

stöðum í Fnjóskadal, sem af honum hafði keypt síra Einar í

Múla ÍJorsteinsson.

1693 klagaði Heiðemann yhr skuldum Björns sýslumanns

Magnússonar, var hann því af réttinum tilskyldaður, að greiða

fógetanum skuldina innan næsta alþingis, ella hafa fyrir gjört

veitingum sínum. Pantsetti því Björn jörð sína Núpufell fyrir

350 rd. skuld á alþingi 6. júlí, og skyldi Heiðemann halda jörð-

unni, ef skuhlin eigi væri lokin fyrir alþing 1694. pað ár fór

Heiðemann utan til lokins.

1693 mun Björn og svo aptur hafa farið utan og verið

þar í sífellu. 1695 voru á alþingi upplesnar þrjár veðsetningar

Björns sýslumanns, allar dagsettar í Kaupmannahöfn: 1. 29.

apríl, 2. 20. október, 3. 24. oktdber 1694; þar í veðsetti hann

Skeiðarvatn og Bergstaði í Þingeyjarþingi, sem og Hól í Kaup-

angssveit fyrir 500 rd.

Karen hcfir klagað hann fyrir notarius publicus, um ólúkt

afgjald af ílyjafjarðarsyslu og Munkaþverárklaustri, samt vant-

andi sakafall og vogrek fyrir árið 1694. Upp á þetta hehr Björn

svarað í Kaupmannahöfn 19. marz 1696, og fyrir lögþingisrett

kom það 6. júlí 1696, og var Magnús á Espihóli Björnsson til-

skyldaður, sem fullmektugur umboðsmaður Björns sýslumanns,

að svara þvi og gjalda hin uppáklöguðu sýsluafgjöld og saka-
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fallsskuldir o. s. fiv. til 1694, on erfingjar Björns dæradust

skyldir að ^íjalda í skuld veranda klaustur afgjald
;

(o-jaldið var

orðið gamalt, . því 1G88 fékk Sveinn sonur síra Torfa í Gaul-

VGFJabæ konungs veitingu fyrir Munkaþvcrárklaustri, og hétt

það til 1722).

1696 ríður Jdn sýslumaður Eyjólfsson norður í Eyjafiörð

að yfirlíta og kynna sér hinar veðsettu jarðir Björns sýslu-

manns, m. ra.

1698 sogist Jón sýslumaður Eyjólfsson uppbjMða hið kyr-

setta jarðagóz fyrir Munkaþvorár afgjaldsskuldum, sem sé jörð-

ina Gullbrokku, Seljahlíð 20 hndr., Kolgrímsstaði hálfa 6 hndr.

fyrir svo marga ]ieninga, sem þær hafa verið veðsottar. Saraa

ár kvartar Jón Ejjólfsson yfir, að Úlfá og Kotá byggist ekki,

því af þeim hafi verið tekin kúgildin.

Um sömu mundir seldu kaupmennirnir, Pétur Keisou

Ytrahól í Glæsibæjarhreppi, Haga á Árskógsströnd, og Jörgen

Klow Litladal í Skagafirði 40 hndr., hálfa Sigluvík á Sval-

barðsströnd 30 hndr., hálfan Kaupang 30 hndr. Aður um-

getnar og fleiri jarðir voru eign Björns sýslumanns og voru

þær seldar; en Lárus syslumaður Hannesson Scheving keypti

margar af þeim 1699.

í*ess er að geta um Björn sýslumann Magnússon, að af

honum var tekið klaustrið fyrir skuldlr 1688 og veitt Sveini

Torfasyni; en þá, cr hann eigi kom til landsins, var Vaðlasj'sla

tekin af umboðsmanni hans í sama skyni 1695 og voitt Lárusi

Scheving; þegar Björn fretti þotta utanlands, bjó hann sig til

íslandsfarar 1696, er hann hafði nærfejt 4 ár í sífcllu dvalið í

Kaupmannahöfn; haföi hann frétt um giptingu dúttur sinnar

Halldóru mcð síra Ólafi i Vallanesi 1695, og ætlaði þangað;

tdk hann sér því far mcð Austfjarða skipi; en er hafið sdttist,

varð hann krankiir, elnaði honum svo sdttin, að hann fékk þar

af bana, er þeir sáu landið; var hann fluttur að Vallanesi og

þar jarðaður.

Hann hafði verið gdður maður en nokkuð einfaldur, og

var vel látinn af öllura gdðum mönnum. Hans mikli auður var

víða kominii, sem sagt var, að verið hefði, þcgar hann var í

bldma sínum, xvi hndr. hundraöa í jöröum, með fe konu hans
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í reiknnðn. Hans partiir pydflist að inestii, cn bövnin fen^u

móður féð mikið til óskert.

í*egar Björn fór utan 1084 tjáist hann að liafa tckið Jón

lUugason á Urðum, er um tíma hafði verið Hólastóls ráðsmað-

ur, fyrir umboðsmann sinn ; en í seinni ferð sinni Magnús á

Espihóli 1093, og áður haft hann íyrir umboðsmann.

Meðan Björn liélt Húuavatnsþing. var Jón á Geitisskarði

yngri Egilsson Uigsagnara Jónssonar sýshimanns Egilssonar

sýslumanns umboðsmaður hans.

E^ill Jóusson.

Faðrr: Jón á Reykjum, son Egils á Geitisskarði Jónssonar, sjá

hér að fraraan.

Móðir : Guðnv Einarsdóttir, sjá að framan.

Kona: Rannveig, dóttir Markúsar syslumanns í Héraðsdal í

Hegranesþingi (sjá Hegranesþing).

Börn: A. Jón, sjá hér strax eptir.

B. Eagnheiður áUi Einar' iögréttumann. son Sturhi-

prests á Tjörn: þeirra börn

:

a Rannvcjg ;ílli Björn í*orláksson Pórðarsonar;

þeirra börn

:

1. Stf'inunn^.

2. Margrét*.

3. Hallgrímur^.

4. Sturla.

5. Þorlákur^.

Í) Einar bjó á Breiðab(ilstað í Vatnsdal.

2) Síra Sturla var Bjariiason, án efa sonar Smíða-Sturlu, og

hefir hann þa verið bróðir Odds sterka Bjarnasonar: hefir Bjarna

og Smíða-Sturlu verið her getið áður.

3) Steinunu átti Jón lögréttumann Jónsson Jannessonar.

4) Margrét átti Guðmund, er kallaður var Laga-Gvendur.

5) Hallgrímur og Þorlákur dóu báðir um sama, leyti úr sömu

sótt, hklega stórubólu.
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b. Egill átti Ingibjörgu, laundóttur Páls Porláks-

sonar, Pálssonar sýslumanns; þcirra bnrn:

1. Egill.

2. f>órunn átti fyrr síra Guðmund' í Vestur-

hópshólum, SYO Toit.

C. Steinunn átti sira Halldór á Pingeyrum Þorsteins-

son Tómassonar; börn:

a. Síra porlákur á Anðkúhi, 1090, átti f>órdísi 111-

ugadótlur'-, þeirra böru :

1. Síra Halldór á Bægisá^.

2. Síra Hlugi á AuðkúluS

3. Síra Cxuðmundur á Þönglabakka^.

4. Guðrún'^.

5. Valgerður'.

6. Bjðrn.

b. Guðný átti síra Björn í Hvammi porvaldarson;

þeirra börn:

1. Þorvaldnr.

2. Halldór.

3. Valgerður.

1) Síra Guðmundur dó barnlaus í stórubólu, en Þórunn gipt-

ist aptur Teiti lögréttumanni Eiríkssyni á Núpi í Miðfirði.

2) f>órdís var dóttir Hhiga Hólastóls ráðsmanns (sjá bls. 77).

3) Síra Halldór átti Guðríði Olafsdóttur Guðmundssonar í

Flatatungu, Arasonar.

4) Síra Hhigi átti Björgu Jónsdóttur frá Hamrendum, dó í

stórubólu.

5) Síra Guðmundur átti Guðrúnu dúttur síra Jóns Guð-

mundsssonar í Stæirárskógi.

(3) Guðrún átti síra Gísla Einarsson í Múla, barnlaus.

7) Valgerður, hún og maður hennar Jún Jónsson yngri frá

Hítarnesi bjuggu á Öndverðarnesi fyrir vestan.

Enn er sonur síra I>orIáks af sumnm sagður:

7. I^órður, og er ætt frá honum.
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D. Gunnvör átti Jón' á Gunnsteinsstöðnm í Laxiírdal;

þeirra börn:

a. Jón sigldi, kom cigi aptur.

1). Guðríður álti HallJór Jnnsson- í Sæmundarhlíð

Og líeykjum; jjeirra börn:

1

.

E^órður.

2. Beniflikt.

3. Egill.

4. Gunnlaugur.

5. Gunnvör.

6. Sigríður.

7. Steinunn.

c. Ragnheiður seinni kona Eiríks Guðmundssonar,

Kolbeinssonar^: jieirra l)örn

:

1

.

Gunnvör".

2. Guðrún^.

.^. Guðmundur.

4. Bjarni''.

5. Solveig.

E. Gunnlaugur, lögrettumaður i Eyjafirði, átti Guðrúnu

Olafsdóttur'; þeiria böin:

a. Síra Jón á Hóhim, 1674, á Bægisá 1G8G, á Mæli-

1) Jón maður Gunnvarar var Bessason.

2] Halldór bjó á Geirmundarstöðum og E.eykjura.

3) Bartskera Guðbrandar biskups. Eiríkur l)jó á Lýtingsstöð-

um.

4) Gunnvör, dó í stórubólu barnlaus, maöur hennar hét Sig-

urður Guðmundsson.

5) Guðrún átti Guðmuiid á írafelli Björnsson í Djúpadal,

Gíslasonar frá Krákugerði.

6) Bjarni átti Guðrúnu Egilsdóttur, systur Gunnlaugs, sem

átti Halldóru Jónsdóttur Júnssonar prests í Laufási Magnús-

sonar.

7) Olafur bjó í Núpufelli, og var sonur síra Jí^ns Sigurðssoo-

ar í Laufási, eu Guunlaugur bjó í GuUbrekku.
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folli 1707, dó 1712, átti Puríði Grímsdótttir',

börn

:

1. Síra Gunnlaugur.

2. Síra Jón í Grímstungii^.

b. EgiW bóndi í Eyjafirði átti Elíni Pétursdóttur

Jónssonar.

c. Porvaldur^ átti Guðrúnu Gunnarsdóttur.

d. Björg átti Halldór Guðmundsson.

e. Halldóra, dó 1680, barnlaus

f. Olafur átti Ingiríði Pórðardóttur'*.

g. Jón yngri lögréttumaður.

F. Markús á Breiðavaði átti Ólöfu^ Ólafsdóttur, barn-

laus.

G. Guðrún átti síra forgrím Ólafsson, þeirra son

Síra Jón^ á f>óroddstað.

H. Guðríður átti síra Sigurð' á Auðkúlu og mörg börn.

Egill gjörðist umboðsmaður Jóns sýslumanns og lögraanns

á Reynistað, þegar honum var veitt Húnavatnsþing 1022. f^ar

eptir þjónaði hann við sýslumannsverk í Húnavatnsþingi, þegar

Jdn syshimaöur vikli, en eigi hofi eg soð dóma hans. Egill var

i sinni tíð haldinn stórb(5ndi, sem ÍVændur hans, og bjó á Geit-

isskarði, er hann eltist. 1031 lét hann að Vindhæli dóra ganga

um reka, að hMguHöi gangi einusiuni daglega á fjöru, þegar

rekavon er.

1) Grímur faðir puríðar var Eiríksson og hjó í Viðvík, á-

gætur siniður; puríður varð 92 ára.

2) Síra Jón Jónsson í Grímstungu var ekki son síra Jóns

Gunnlaugssonar, heldur hét faðir hans Jón Sighvatsson. Ann-

ars er sagt að síra Jón Gunnlaugsson haíi verið barnlaus.

.3) fjorvaldur var faðir Gottskálks, föður síra Þorvahlar á

Miklabæ, föður Gottskálks, föður hins nafnfræga myndasraiðs

Alberts Thorvahlsens.

4) o: prests á Myrká.

5) Ólöf var systir sira Porgríms Olafssonar.

6) Síra Jón átti Steinvöru dóttur síra Jóns í Laufási Magn-

ússonar.

7) d: Magnússon.
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Jóii Eg'ilssoii'.

Faðir: Egill á Geitaskarði, nýnefndur.

Möðir: Rannveig, dóttir Markúsar sýslumanns í Héraðsdal.

Kona: Sigríður, dóttir Jóns yngra, er að viðurnefni kallaðist

Dan, sonar Magnúsar syshmianns í Ögri og Bæ.

Börn: A. Halldór lögréttumaður, ágætt skáld, átti Halldóru,

dóttur Benidikts í Bólstaðarhlíð Björnssonar; þeirra

börn

:

a. Guðrún átti Árna Sveinsson af Ásgeirsætt.

b. Gunnar sigldi, kom eigi aptur, varð stríðsmaður.

c. Sigríður átti Jón Jónsson Magnússouar; börn:

1. Marteinn.

2. Guðrún.

3. Helga.

4. Þórður.

5. f^uríður.

d. Guðrún önnur-.

e. Steinunn.

f. Jórunn.

g. Þórunn, laungetin.

B. Jón á Gunnsteinsstöðum átti fyr Steinunni dóttur

Árna, launsonar síra Björns í Saurbæ": þcirra börn:

a. Guðný átti Gísla í lieykjarfirði, barnlaus.

Síðan átti J(5n Hallberu Guðmundsdóttur* frá

Straumfirði; þeirra barn:

1) Sjá bls. 367.

2) Önnurhvor Guðrúnanna átti Hálfdán Sigurðsson Bjarna-

sonar í Vesturhópi; dóttir annarhvorrar Guðrúnarinnar er og

talin Halldóra, er átt hafi Jón á Hrauni íFljótum; þoirra dótt-

ir Hólmfríður, er átti Bjarni í Holti í Svínadal, þeirra dóttir

HaHd(5ra kona Guðmundar Ha]hl(5rssonar á Ási í Vatnsdal.

3) |>etta er ekki rétt; Steinunn, dóttir Árna Björnssonar Jcins-

sonar biskups Arasonar, átti Jón á F^verá son J(5ns Egilssonar

fyrra, og þeirra dóttir var Guðný, sjá hér að framan, er átti

Gísla í Reykjarfirði.

4) Guðmundur var Árnason Péturssonar Filippussonar, er

veginn var á Svínavatni, en kona Filippusar oí^ nn'iðir Feturs

var Solveig, dóttir J()iis Maguússonar á Svalbaröi. Móðir Guð-
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b. Steinunn átti síra Markús Eiríksson
;
þeirra dóttir

Sigríður, átti síra Sigurð Jónsson í Stafholti og

börn.

C. Ragnheiður átti Guðbrand sýslumann Arngrímsson,

sjá hér síðar.

D. Arndís dó 1730, atti 1682 síra Jón Eyjólfsson á

Gilsbakka; þeiria börn

:

a. Síra Jón á Gilsbakka átti Guðrúnu' Pórðardóttur,

þeirra börn:

1. Síra Jón, prestur samastaðar''^.

2 Vilborg, kona síra Jóns Finnssonar.

3. Arndís kona síra Kolbeins í Miðdal'.

4. Jón í Norðtungu.

5. Sigríður kona síra Guðbrandar á Læk*.

E. Guðmundur átti Sigríði ísleifsdóttur, barnlaus.

Jón Egilsson þíitti merkisbóndi og var lögréttumaður, bjó

mundar og kona Arna var Hallbera Benidiktsdóttir sonar Guð-

mundar prests Skíðasonar, er fyr hefir verið getið.

1) Móðir Guðrúnar var Margrét, dóttir Jóns sýslumanns Sig-

urðssonar í Einarsnesi.

2) Síra Jón átti Kagnheiði, dóttur síra Jóus í Hvammi Sig-

urðssonar frá Hvítárvöllum ;
þeirra börn

:

a. Halla, kona Jnns Árnasonar á Leirá.

^. Kristín, kona Jóns Friðrikssonar Thorarensens í Víðidals-

tungu.

Y- Síra Jón, seinast prestur á Bergstöðum.

3) Sjá Tímarit mitt, 1. b., bls. 28.

4) Sjá Vaðlaþing, bls. 28G og 287.

Enn voru börn Arndísar og síra Jóns Eyjólfssonar

:

b. Sigríður, m(iðir síra Björns Halldórssonar í Sauðlauks-

daL

c. Katrín átti síra ölaf Jónsson á Snæfjölliim, hann var

bróðir Sigþrúðar, móður síra Bjarna Jónssonar á Mæli-

felli.

d. Ingibjörg átti síra Magnús Árnason á Sauðafelli, barn-

laus.

e. Halla, giptist, barnlaus, dó 1790, 96 ára gömuL
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og svo á Geitaskarði og gjörðist umboðsmaðiir Björns klaust-

iirhaldara á Múnkaþvení og seinna sj'slumanns í Yaðlaþingi,

yfir Húnavatnsþingi, meðan Björn hélt það, frá 1002 til 160^^,

eða nálægt þeim árum. Hvort þessi Jón hefir verið sá, er tjá-

ist hafa verið umboðsmaður Lárusar Gottrúps 1705, þori eg

eigi að segja', en þá hefir Jón orðið að vera um 65 ára, ef

hann þá hefir lifað, en hann tjáist að hafa dáið 1691; ef það

er rétt, getur hitt ekki staðizt, telst þó Jón að hafa orðið 82

ára. í^essi Jón Egilsson var umboðsmaður Guðmundar sýslu-

manns Hákonarsonar og mætti hans vegna í lögrettu 1640.

1663 kom til alþingis dómur Jóns yngra Egilssonar um burt-

horfið barn.

(iiiðbraiHliir porlákssoii

Faðir: í^orlákur biskiip á H(Uum Skúlason.

MnðJr: Kristín, dóttir Gísla lögmanns í Bræðratungu Hákon-

arsonar.

Kona: Þí^runn, dóttir Benidikts sýslumanns á Reynistað Hall-

dórssonar lögmanns Olafssonar, sjá Hegranesþing.

Börn: A. porlákur d() ungbarn.

B. Eagnheiður varð hálfviti (það er sögn, að faðir

hennar hafi með ofsa kithira, þegar hún var barn,

ært frá henni vitið).

Guðbrandur var borinn 1634, lærði í Hólaskóla, fór síðan

utan og til Pjóðverjalands til meiri lærd( msframa, en þegar hann

kom út, gjörðist hann fyrst Hóhistaðar ráðsmaður, og fiir það

eigi snillilega. Brtiðir hans Gisli biskup útvegaði honum til

ekta pórunni, og giptust þau 1660. Seinna fékk Gísli biskup

af Birni syslunianni Magnússyni, að afstanda við hann hálfu

Húnavatnsþingi og gjörðist hann þar sýsiumaður 1665.

1662, 3. júlí Ivstu þeir bræður síra Skúli og Guðbrandur

brigð á þær jarðir Guðrúnar Hinriksdóttur, sem maður h<Minar

Jón Jdnsson selt hafði, var f>drunn, kona Guðbrands, systur-

1) Það er vist engin ástæða til að rengja það, sem sagt er,

að Jón Egilsson, sem her er verið að tala ura, hafi dáið 82

ára 1691, og verður sá Jón Egilsson, er uppi var 1705, að

vera anuar maður.
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dóttir Giiðrúnar, og hafði Guðiúii aifleitt allar þær Benidikts-

dætuf til sinna fasteigna.

1666, 26. ágiíst selur liann Gísla bisiíupi bróður sínum
lieima á Húlum það kvinnu lians Þorunni bar í sinn hluta af

óskiptu arfleiðslii fé Guðrúnar Hinriksdóttur tii 20 hndr. móti
'20 hndr. í Skúguui í Keykjadal.

Fátt merkilegt íinnst ritað um Guðbrand sýslumann í

embættisverkum ; ælla menn, að hanu enginn skörungur verið

hafi ; hélt hann og stutta stund við embættið, því 1676 var

hann frá sýslupartinum, bjó hann þar eptir embættisiaus mjög
lengi í Vallholti, og þar dó kona hans f'órunn 1698.

Guðbrandur hefir 1689 undirskrifað vitnisburð Skiila Ólafs-

sonar áhrærandi ágreining þeirra J^orsteins Benidiktssonar í

Bólstaðarhlíð.

Hann seldi ýmsum jarðagóss sitt og sóaði fé sínu ýraislega

og varð seinast snauður að kalla.

Guðbrandur dó 1704 og var grafinn í Viðiujýrar kirkju;

1667 var Guðbrandur á alþingi með döm um hórdómsbrot

Þorsteins Högnasonar og annan dúm, sem gekk í Engihlíð um
vinnufólk og fleira.

(juðmuudur Steiudórsson.

Faðir: Steindór sýslumaður í Snæfellsnessýslu Finnsson Stein-

dórssonar sýslumanns Finnssonar frá Ökrum.

Aíóðir: Guðlaug' J^drðardóttir Einarssonar prests Marteinsson-

ar biskups.

Kona: Ingibjörg Guðmundsdóttir Sanda-Oddssonar.

B'órn'. A. Árni bjó seinna við Hellna og átti Pórnýju Ketils-

dóttur, þeirra börn :

a. Guðmundur átti Jórunni Jónsdóttur Olafssonar-,

þeirra börn

:

1. Heki^

1) Guðlaug var laungctin, og var móðir hennar Ólöf Bjarna-

dóttir frá Yxnakeldu, hún giptist svo Jóni Bárðarsyni.

2) frá Dagverðará.

3) Helgi giptist norður, átti laundóttur með Kristínu nokk-

urri.
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2. Jón\

3. Pórný'.

4. Helga^

b. Helga átti Helga, er bjó á Völlum 1744, Helgason;

þeirra barn

:

1. Helgi^

Svo átti Helga Maguús á Kougsbakka Bjarnasou;

þeirra börn;

2. Arni^.

3. Steindór"^.

4 Pórný'.

5. Katrín^.

c. Ingibjörg átti Snorra á Suorrastöðum Eiríksson;

börn

:

1. Vilborg^

2. þórný'".

1) Jóu sigldi og var 12 ár i Englandi og Danraörku, kom
svo inn og var tiraburmaður á Oseyii vid Haínarljurð, átti svo

Guðrúnu dóttur Guðmundar smiðs á Hólum við Höfðakaupstað

Guðmundssonar ug Asu. Eitt af böruum þeirra var

Asa, fyrri koua Ola Sandholts PJgiIssonar.

2) I*óruý átti Jón Júnssou smið í Melabúð við Hellna.

3) Helga, fyrri koua Jóns J>orsteinssonar á Efri-Yxnakeldu,

barnlaus.

4) Helgi átti Margréti Einarsdóttur að uorðan.

5) Árni giptist, dó barnlaus

6) Steindór á Saurum og Tungu átti Valgerði Jónsdóttur

Sigmundssouar.

7) í^öruý átti í'orleif Jónsson, brúður Valgerðar, konu Stein-

dórs.

8) Katrín átti fyr Ólaf Guðmuudsson frá Saurura, svo Guð-

mund Sigurðsson M Eyri
;
þeirra sou :

Síra Ólafur á Hjaltabakka.

9) Vilborg átti Eggert í^orvarðarson á Skiphyl.

10) f>órný átti fyr Jón Egilsson í Hjörtsey, svo Stefáu Hall-

björnssou í Skutulsey.
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d. Sigríðnr átti Björn' á Völliim Björnsson, börn:

1. Giiðmundur"'^ í Mýrdal.

2. Ólaiiir smiður^ a Munaðarlióli.

3. Björn á Haugabrekku^

4. Halldóra^

5. pórný, seinni kona Jóus í Bug Guðmundssonar.

B. Halldór átti Guðrúnu Þorsteinsdóttur, barnlaus

Guðmundur fór utan á unga aldri til Hollands og dvaldi

þar um hrið, líom svo út og gjörðist kaupmaður Hollenzkra i

Bjarncyjum nokkur ár; þar eptir fór liann í Norðurland og fékk

sér veittan þann part Húnavatnsþings, er Björn sýslumaður

Magnússon frásagði sér 1670; tjáist Guðunindur að hafa þann

part haldið 2 ár, og getur verið, að hann hafi fyrst orðið um-

boðsmaður sýslumanns Björns 1669, en fengið veitingu 1670.

I árslokiu 1671 sýnist að hann haíi misst sýslupartinn, því

1672 er Guðbrandur Arngrímsson orðinn þar sýslumaður; þar

eptir mun Guðmundur hafa farið í átthaga sína til Snæfells-

nessýslu, hvar hans afkomendur dvöldu og eru enn nú.

Kitað er, að Guömundur hah haft umboð nokkurt danskra

á Bessastööum eins árs tíma.

1) Björn maður Sigríðar var sonur síra í^orsteins Björnsson-

ar á Tjörn á Vatnsnesi.

2) Björn átti 2 sonu, er Guðmundar hétu, annar bjó á Kol-

beinsstöðum og hét kona hans Ingibjörg Halldórsdóttir, hann

var góður smiður. Hinn Guðmundurinn var og smiður, bjó á

Haugabrekku, átti Arnfríði Jónsdóttur.

3) Olafur smiður í Munaðarhóli, var mikill gáfumaður og á-

gætur 'skipasmiður, smíðaði yfir stórt hundrað skip; kona hans

hét Kagnheiður Andrésdóttir; hann átti mörg framhjátökubörn;

dó 1819.

4) Koua Björns hét Astríður Petursdóttir.

5) Halldóra var fyrsi.a kona Þórólfs Jóhannssonar á Óspaks-

eyri í Biíru; eitt af bórnum þeirra var Jón, hans son Hjálm-

ar, kaupmaður á Ísafiiði, og dóttii Steinunn, kona Söbeks

beikis, er var í Kjós í Árneshreppi.
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Ouðbraudiir Arngríuissou.

Faðir: Ariigrímur lærði, officialis á Molstað, son Jóns á Auð-

unnarstöðum Jóussonar Hallvarðssonar.

Möðir: Sigríður yugri dóttir síra Bjarna á Grenjaðarstað

Gamlasonar prests á Stað í Hrútaíirði f>orkelssonar.

Kona: llagnheiður, dóttir Jóns Egilssonar Jónssonar Egilsson-

ar Jónssonar Einarssonar, sjá hér á undan. (Peir feðg-

ar bjuggu hver eptir annan á Geitaskarði og höfðu

þeir tiestir sýsluvöhl um tíma). f>GÍrra börn:

A. Þorlákur, fyrst lögsagnari Páls Vídalíns í Dalasýslu,

sjá þar um hann, svo tók hann norðurpart ísafjarð-

arsýslu.

B. Síra Erlendur' á Kvíabekk 1706, dó 1711, átti fyr

Sigurlaugu Bergsdóttur
; þeirra dóttir

Agncs átti sira Jóhann Kristjánsson ; börn:

a. Síra Kristján í Stafholti.

b. Margrét átti síra Jón, þeirra dóttir

Hólmfríður átti Þorstein bónda, ríkismanu í

Keykjahlíð; þeirra son

Síra Jón, fyrst í Vogum, nú í Keykjahlíð, á

Jjuríði og mörg börn.

c. Jón.

d. Sigríður.

e. Sigriður yngri.

Seinni kona síra Erlendar var Sigríður Jósepsdóttir;

þeirra dætur voru:

1. Sigurlaug, íyrri kona síra Porvarðar Jónsson-

ar^, barnlaus.

1) Síra Erlindur og afkomendur hans eiga ekkert skilt Iiér

við, því síra iMÍindur var sonur síra Guðbrandar á Hofstöðum

eu ekki Guðbrandar sýslumanns; báðir Guðbrandarnir voru að

vísu Arugrímssyuir Jónssonar, cn Guðbraniur sýslumaður var son

síra Arngríms lærða, sem hér segir, en síra Guðbrandur son

síra Arngríms, er týndist með skipi Guðbraudar biskups.

2) í Fagranesi.
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2. Maigrét átti 1744 Guniiar piófast lærðaí Hjarð-

arholti Púlssoii; þcirra barii:

a. Síra Páll i Staöarliúlsþin^rum, barnlaus.

Guðbrandur var borinn 1G40, var 8 vetra, þegar faðir

Iians dó, 27. júní 1G4S; fúr liann þú strax til síra Páls í Sclár-

tlal og læröi þar, og síðan í Skálliollsskóla. Útskrifaður úr

skóla, var hann uni hríð útróðrarmaður vestra; lagði hann sig

þá og síðan optir lögvísi. par eptir fór hann að Víðidalstungu,

til mágs síns Jóns Þorlákssonar, og dvaldi þar í 4 ár og stund-

aði lögvísi.

I^egar Húnavatnsþings parturinn var tekinn frá Guðmundi
Steindórssyni, var hann veitttur Guðbrandi Arngrímssyni 1671

(þó nokkrir meini, að það hafi verið 1670, mun það mið-

ur grundað).

1672 linnast fyrsl embættisvcrk Guðbrandar sýslumanns;

það ár og næstfylgjandi 2 ár haíði Guðbrandur mikið að sýsla

í galdramáli Páls Oddssonar, sem féll á houum tildæmdum

tylftareiði, og var því af lögrettunni og lögmönnum álitinn

sekur, 1674, og eptir fyrirsögn Guðbrauds af líh tekinn nefnt ár,

á alþingi 3. júlí.

1678 let Guðbrandur ganga tvo dóma að Vindhæli, 22.

apríl og 7. júní, um galdramál, borin upp á Magnús Benidikts-

son og Klement Úlfsson, sem báðir voru á sama árs alþingi

fyrir yörbevísað galdrakukl með húðlátsrefsingu straft'aðir.

1679 hafði hann ásamt sýslumanni f'orsteini Benidikts-

syni enn nú galdramál fyrir.

Sama ár var og fyrir þeirra rétti margbrotið mál, sem Jón

á Ökrum Eggertsson höfðaði móti Jóni Hallgrímssyni á Víði-

myri, fyrst 25. apríl að Engihlíð, hvar I*orsteinn Bcnidiktsson

kallast tilskikkaöur lOgsagnari af Ölaíi Jónssyni KIow, landfó-

getans fullmektugum; letu þeir ganga dóm í því máli sama ár

að Engihlíð, 10. maí; hafði Jón Eggertsson stefnt Jóui Hall-

grímssyni fyrir: 1. (jlöglegan arfsalsgjörning við Jón Porsteins-

son á Stafuhóli ; 2. ranglegt hald á fémunum, er Hallgrímur

faðir lians hafði viötekið; 3. að Jói: Hallgrímsson heí'ði allt til

jarðvarps hrakið og blakað stefnuvott Jóns Eggertssonar, Guð-

mund á Holtastöðum; 4. stefnir Jón honum til að framleggja
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illmælabréf Skúla Illuj^asonar iim Jón í^írgertsson, scm Jón

Hallgrímsson liafði áður synt og losið Jóni Eggortssyni og lof-

að honum brétinu, en ekki efnt það loforð, o. s. frv.

5. maí var haldin samkoma að Spákonufelli af Gísbi bisk-

upi porlákssyni og prestum hans í gahJramáli síra Árua Jóns-

sonar á Hofi á Skagaströnd, og rceðal annars þar upplosinn vitn-

isburður Benidikts svshimanns Halldórssonar á Seilu um frómt og

guðrækilegt framferði Sigurðar lögrettumanns Jónssonar, scm

ásamt fleirum haf'ði borið Arua prest galdri og áreitingum.

Voru þar um haldin tvö þing af sýslumönuum í Húnavatns-

þingi. En þá er Árni prestur sá, hverju fram venti. strauk

hann frá konu og heimili sínu um vorið (menn héldu í enskar

duggur, sem þá voru hér við laud), cu Guðbrandur sj'slumaður

lýsti honum sem óbótamanni með auðkeunum á alþingi 1680.

Árni prestur var þá fimmtugur,

1681, 18. maí, að Sveinstöðum, létu þeir Porsteinu sýslu-

maður ganga framfærsludóm
;

þeir dæmdu ómaganu ÍJorkötlu

Jdnsdóttur á Gísla biskup I^orláksson og hans systkini.

1682, 24. apríl, að Kirkjuhvammi, dæmdu þeir Guðbrandur

og Jjorsteinn í rekaþrætumáU millum Gísla biskups og Páls

Jónssonar, er síðar varð prestur á Melstað, áhrærandi svo kall-

aðan Litlaós. Fleiri voru og misklíðir þeirra Páls og biskups,

(sjá lögþingisbók 1684, nr. 40.).

1682, 25. maí, að Kirkjuhvammi, dæmaþeir Guðbrandur og

Porsteinn húðlátsrefsingu í^orsteini Högnasyni.

1683, 12. júh', tók Tómas Klein, umboðsmaður fúgetans

Kristjáns Heiðemanns, sýslupartinn af Guðbrandi Arugrímssyni

og veitti hann í bráð í^orsteini sýslumanni Benidiktssyni ; hafði

Guðbiandi og umboðsmanni boriö til hið fyrra árið, að sögn.

Þessa afsetningu Guðbrands samþykkti Heiðemann 9. júlí 1684,

en 10 sama mánaðar og árs óskaði Guðbraudur og tdk vitnis-

burði sína á alþingi og fekk þá góða; lenti þó við sama með
embættið.

Guðbrandur átti þar eptir í málaþrasi við Lárus Gottrúp,

og orsakaðist það útaf kúgildum og leigum af Asi, hvar Guð-

brandur þá bjó; kom það mál til dóms og áfellis Guöbrandi;

lenti þó þar við, að eigi var gjörð útpöntun eptir þeim dómi,

en það ár raátti Guðbrandur rýma, þegar Gottrúp hafði byggt

þar mu Sumarliða.
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Guðbiandur átti og íyr í |»rætuináli við Þoistein sýslu-

nianii Boiiidiktsson, en úr |iví varð lítið. Lengst af átti liann

i einlivorjum málum, og urðu jiau á báöar síður ávinningslítil.

Fjárliagur Guðbrands var jafnan óhægur. Síðast bjó hann
á Lækjamóti í Víðidal og brann þar inni með konu sinni 1719,

þá 79 ára gamall, en bein þeirra lijóna voru jörðuð í Víðidals-

tungu kirkjugarði. Mælt er að Guðbrandur hafi kveðið vísu

þessa, þá er hann brann: «Kauðlitaður er refillminn afrauna-

baði hörðu; um litinn skiptir Lausnarinn á lifandi manna
jörðu'>.

Guðbrandur var skáld gott; ungur kvað hann rímur af

Hrólfi Gautrekssyni, Juda Machabæc og lleira. Hann var 12

ár sýslumaður í hálfu Húnavatnsþingi, var vel gáfaður, en átti

jaíhast mjög mótdrægt og heldri menn sér óvinveitta.

Jóu eldri Sigurossou.

Faðir: Sigurður lögmaður í Einarsnesi Jónsson sýslumanns, er

þar bjó og, Sigurðssonar, sjá Borgarfjarðarsýslu.

Móðir : Kristin, dóttir síra Jóns í Hítárdal Guðmundssonar.

Kona: Bente Hans (Truels-) dóttir, dönsk.

Börn: A. Axcl Friðrik, sjá Árnessýslu.

B. Sesselja Kristín fæddist við Hofsósskaupstað, var

Bente þar þá á ferð. íSesselja ólst upp á Melstað

hjá síra Erlendi Ólafssyni; þaðan veik hún tii Sig-

urðar lögmanns Björnssouar og giptist þaðan

Snjólfi Bjarnasyni prests Sveinssonar frá Fljótum í

Meðallandi; þau bjuggu síðan í Skál á Síðu; þeirra

börn

:

a. Jón í Fljótum á Síðu átti Hallgorði Ólafsdótt-

ur frá Steinsmýri; þeirra börn:

1. Páll sýslumaður í Gufunesi, sjá Gullbringu-

sýslu.

2. Olöf' á Steinsmýri.

b. Trúels á líangárvöllum átti Ingveldi Erlends-

dóttur; þeirra börn:

1. Erlendur.

2. Margrét.

1) Olöf átti Vigfús Porgeirsson frá Arnardrangi.
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c. Bjarni átti Gt'irlaugii; börn :

1. Einar.

2. Sigríður.

3. Margrét.

d. Beute átti Eirík í Bolbraunum Bjarnasou á

Geirlandi; þeirra böru:

1. Bjarni á Brúnum'.

2. Eiríkur^.

3. Rannveig^.

4. Guðríður*.

e. Ingibjörg átti Halla liuuúlFssou á Syðri-Sieins-

mýri; þeirra son:

1. Skúli átti Hclgu Bjarnadóttur Ólafssonar á

Maríubakka.

f. Helga giptist ekki.

C. Guðríður^ ólst upp bjá Guðríði Þorsteinsdóttur í

Bólstaðarbh'ð ; um afkomeudur beunar vcit eg ekki.

Jón lærði í Skálboltsskola, og átti, nýkomiun úr skóla,

barn þar með þjónustustúlku, og sigidi því til Kaupmauua-

bafuar 1669, og giptist þar Bente 1672; árið eptir kom bauu

út, reisti bú á Beynistað og var þar á 4. ár, til þess bouum
var veitt hálf Húuavatussýsla, þegar Guðbrandur í^orlákssou var

frá beuni, eg held um sumarið 1677; Huttist hauu þá búferl-

um að Bjargi í Miðfirði. Svo bar til, að haun sama sumar

ferðaðist til kaupstaðar í Straumfirði, var houum þar vel veitt

af gömlum kunuiugjum haus frá Kaupmanuahöfn; reið bann

þaðan drukkiuu, en svo bar við, að banu átti ferð yfir Straum-

Qarðará, og drukkuaði haun þá í henni.

Jón tjáist að hafa þessi áriu haldið líeynistaðarklaustur og

að hafa verið vel fallinn til yfirmauns. Klaustrið mun haun

þó heldur bafa baldið í umboöi föður síus.

1) Bjarui átti Sigríði f^orleifsdóttur frá Seljalaudi.

2) Eiríkur átti Halldóru Asgrímsdóttur Guðmuudssouar.

3) Raunveig fyrri kona Ögmuudar Ólafssouar á Kúpum.

4) Guðríður giptist ekki.

5) Guðríður giptist ekki og átti ekki böru.
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forsteiiiii líoiiidiktsson.

Faðir: Boiiidikt, lögrettumaðiir í Bólstaðarhlíð, og klaustur-

haldari á Iveynistað, son Björns Magnússonar Björns-

sonar officialis á Melstað, Jónssonar biskups Arasonar.

Móðír: Guðrún, ddttir síra f>orsteins Tvrfingssonar í Hjörtsey,

Asgeirssonar prests á Lundi. Hákonarsonar sýshimanns.

Guðriin giptist 1645 en dó 1698.

Kona : Halldóra, dótiir síra ErhMidar á Melstað, Ólafssonar prests

Erlendssonar prests Pálssonar sýshimanns, sjá hér að

fraraan. Halldóra giptist 1687.

B'órn: A. Benidikt lögmaður. sjá Þingeyjarþing'.

^* o- 'K } dóu barnlaus 1707.
C. Sigriður

\

D. Arni í Bdlstaðarhlíð átti Halldóru Jónsdóttur-; þeirra

börn

:

a. Halldóra átti síra Jón á Auðkúlu Björnsson;

þeirra börn:

1. Björn (sýslumaður) i Stóradal.

2. Halldóra átti síra Auðun'*.

b Jón Hólaráðsmaöur átti fyr Margreti Jónsdótt-

ur Björnssonar prcsts á Staðarbakka, Þorsteins-

sonar prests; þeirra börn:

1. Síra Björn í Bólstaðarhlíð*.

2. Margrét^

3. Jón6.

1) bls. 117.

2) Halldóra var dóttir síra Jóns Þorvaldssonar á Miklabæ.

3) í Blöndudalshólum.

4) Síra Björn átti fyr Ingibjörgu Ólafsd()ttur frá Frostastöð-

um, sjá Vaðlaþing, bls. 250—251. Seinni kona síra Björns var

Valgerður Klemusdóttir, systir Klemusar í Bólstaðarhhð
;

þau

barnlaus. Klemus keypti Bólstaðarhlíð á uppboðsþingi, þegar

síra Björn dó.

5) Margrét átti síra Jónatan Sigurðsson; hún var laungetin.

6) o: Jón í Kálfárdal, átti Ingiríði Jónsdóttur, systur Guð-

mundar í Stóradal, sjá Vaðlaþing, bls 251.
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Seinni kona Jóns Árnasonar var Klísabet Beni-

diktsdóttir lögmanns; þau barnlaus.

c. Jón annar^

forstcinn lærði í Hólaskóla, var síðan boima í foreldra-

húsum, til þess honum var vcitt hálft Húnavatnsþing 1G78

(þegar Jón eldri var drukknaður), móti Guðbrandi Arngríms-

syni; létu þcir báðir IGTO, 11. febrúar, á Sveinsstöðum, ganga

ómaga-framfærshi-dóm.

1680 voru þeir báðir á hverjum þingstað sýshmnar; Ittu

þá og áóm ganga, að allar jarðir skyblu tíundast 4 tíundum,

utan heimahmd klaustra; annan um lýgi og ófrægð Snorra

Hákonarsonar móti sýslumönnum sömu sj'shi, bæði á Bessa-

stöðum og annarstaðar, með meiru.

1681 og 1682 voru þcir báðir enn við sýshimannsverk um
sýsluna; eg tel óþarft að minnast fremur hcr dóma þeirra.

1683 er í*orstcinn þar cinn sýslumaður og var 9. Júlí á-

kvarðaður að fara utan ásamt Marteini lí(')gnvaldssyni, Jóni Ey']~

ólfssyni og Jóni Magnússyni í Dalasýslu (eptir skipun 25. apríl

1682); en þegar Þorsteinn rcið til skips um haustið, féll hann

af baki, laskaðist og settist aptur. Hinir fóiu utan, þ()tt til

lítils goðs yiði fyrir hindið, því sighngar kostnaður varð mikill,

sem lenti á almenningi; árið eptir komu þcir út.

1684, 15. október, er Lárus Gottrúp kominn •til Húna-

vatnssýslu með porsteini, og láta þeir þá á Torfustöðum dóm
ganga um ómaga framfærslu. Par ejitir var í*orsteinn optast

einn við sýslumannsverk í Húnavatnsþingi og Ut marga d(hna

ganga. Síra Jón á Undirfelli hafði fengið af hollenzkum skip-

herra að færa flutning fiá Siglufirði á Skagaströnd; þar ura

gekk dómur Porsteins 1686, 18. júní, að Ási í Yatnsdal.

1) Jón var ógiptur, barnlaus.

; Enn var dóttir Árna og HalhWru:

d. Stcinunn átti Einar J()nsson, hennar drUtir Steinunn,

móðir Steinunnar Ólafsdóttur, þriðju konu síra Árna

Illugasonar; þeirra son

Jón bókavörður í Reykjavík.

Árni í BidstaöarhJíð giptist aptur, en afkomendur hans og

þeirrar. konu eru víst flestir útdánir.
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1G8G, 14. soptcm1)er, að Vindhœli, optir bt^iöni kaupraanns-

ins á Skagastrund, Laiirits Bochs, tokur liann prúf iirn, að af

2 hollenzkum duggiim höfðu tveir stórir bátar í land komið raeð

20 raanns, rofið kaupmannsbúðar þakið, og flutt þaðan hlaðna

bátana meö ýmsar vörur, hlaupamli optir sögn kaupmannsins til

2600 rd. ÍslendiníJ^ar voru fámonnir við, þekktu eigi þessa gesti

og þorðu oigi að ráöast á þ;í til aö hamla þoim ránskapnum.

f^etta ár tók þorsleinn sinn vitnisburö á Vindhæli.

1687 var Lárus með f>orsteini á suraum þingum.

1688 var I^orsteinn einn á ölhim þingiim, ntan á Torfa-

lækjarþingi sat réttinn með porstoini Björn Hr^'ilfsson, 10. fe-

brúar, og nefnir Björn sig umboðsmann Lárusar sýslumanns.

1689 or Lárus moð í*orstoini að da^ma um gildi stefnu

þeirrar, sem Björn Hrúlfsson hafði með stefnt Joni Grímssyni,

og frávísuðu þeir stefnunni; en Björn klagaði það á alþingi fyr-

ir lögmönnum, som þá dæmdu Þorstein og Lárus skyMuga að

dæma mihum partanna, þar stefnan væri lögmæt.

Á sama alþingi klagar J>orsteinn sýslumaðnr Skúla Olafs-

son fyrir sör gjört illvirki og yfirhafnar spillingu 20. júní sein-

astliðins, þogar syslumaðurinn var í konungsins erindum. Skúli

framkom þ;ir á móti með vitnisburð, dagsettan að Vallholti í

Hólmi 23. júní sama ár, útgefinn af Guðbrandi Porlákssyni og

Júni Jónssyni, að sýshimaöur hefði hártogað Skúla, svo losnað

hefði hár í skeggi lians ; hefði Skúli neyðzt til að hafa hendur

fyrir sér til varnar, og í þeim viðskiptum hefði rifnað hempa
Þoisteins. Var ekkert gjört í því máli á alþingi.

1690, 20. ji'iní, á Torfalæk' í Miðfirði láta þeir Porsteinn

og Gottrúp ganga 12 manna ddm um ákæru Eiríks á Núpi

Jónssonar til Bjarna Vilhjálmssonar, um að iiann hofði lokkað

Elínu dóttur Eiríks til samræðis við sig að Efranúpi og aflað

með henni tvoggja barna. Var þá Eiríki tildœmt af Bjarna í

rétt sinn fjórar morkur og oin hálf, en í ráðspjöll 8 hndr., þar

Eiríkur hefði gefið dóttur sinni giptri heiman IGhndr., en rétt-

urinn skyldi tvöfaldast, þar hún var login í föðurgaiði; en fyrir

það annað brot skyldi Bjarni gjalda Eiríki einfaldan rétt (sjá

um Bjarna Strandasýslu, þar sem talað er um Vilhjálm sýslu-

raann Arnfinnsson).

1690, 21. júní, að Bólstaðarhlið, er dagsett bréf Þorsteins

sýslumanns til landfógeta Heiðemanns, hvar í Porsteinn frá

1) Á hklega að vera : Torfustöðum.
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segir Rcr, sökiim ýmsra hindrana, svslumanns(la"ímið í Húna-

vatnsþingi. Þot.ta brof let Heiöomann 5. júlí iipplesa í lög-

réttu,

Af áðiir sögðii raá sjd, að Þorstoinn holír í 13 ár vorið

sýslumaðiir, opt fyrir Lárns, eptir jiað að hann tók hálfa sýsl-

una. Einnig var Þorstoinr. 1 oða 2 ár nmboðsmaður Gottrnps

yfir pingeyraklaustri. Þorstoinn bj() fyrst í Stíiradal, |>aöan

flutti hann sig að Bólstaðarhlíð, en andaðist í Wiðfirði 1. júH

1G97, og var jarðsettnr í Ijiílstaðarhlíö.

Lárns Oottriip.

Faðir: Kristján Gottorph, danskur og kenndur við slotið

Gottorph, nofnist og svo opt Gottrúp.

Móðir: ]\Ietta, og svo dönsk, kom inn 1684.

Koua: Katrín Pétnrsdóttir, og svo dönsk, di) 1721. í*an Lár-

ns giptnst 1G86— 87; kaupöl 1GS6, fí^starí)! 1687.

Börn : A. Jfjliann Gottnip, sjá hor síðar.

B. Anna Sophía, gipt 1725 síra Gísla Jcnissyni, er síð-

ar varð prestur í .Sanrbæjarþingum : hún dó 1748.

Faðir síra Gísla var Jón^ á Ófriðarstöðum: átti

síra Gísli 12 systkini: fyrst vígðist hann 25 ára

til kapclláns að Staðastað 1721, fekk Þingeyra-

klaustursbrauð 1723, gjítrði Önnu pungaða og gipt-

ist henni, sem fyr sagt 1725, fékk Hellnahing 1728,

Saurbæjarþing 1747 til 1781. Sonur þeirra hjóna

var

:

Ólafiir prestnr í Saurba^jarþingum, átti Kristínu

dóttur Jtjns á Jörfa Olafssonar, Guðmundssonar,

börn:

1. Jóhann.

2. Halld()ra-.

1) Faðir Jóns á Ófriðarstöðum á Álptanesi var síra Jón Jcuis-

son í Keykjadal, on kona Jöns og míjðir síra Gísla var Guð-

laug áótúv Þcirhalla Oddssonar frá Hrauni hjá Eyrarbakka,

2) Halldóra giptist oigi, átti launbarn moð giptum manni,

Jóni porleifssyni, som er síra Halldúr i Tröllatungu.
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3. Sigríður'.

4. Anna Sophía.

5. Jón dó stiulent í bólu 1780.

C. Macfðalona átti fvrst barn moð Giinnari, syni Þor-

Jáks silfursraiðs í Viövík 1717. Litlu fyr ura vet-

urinn átti Gunnar annað barn með vinnukonu á

iMngoyrum. Gunnar var gjörður útlægur fyrir

barncignina, þareð liann oigi gat borgað rétt og

ráðspjöll. Svo giptist Magðalena Jóhanni Mauritsen.

Larus var hor fyrst við vorzlun, varð svo undirkaupmaður

í Straumfirði. Um 1G80 gjörðist hann umboðsmaður J()-

hanns Kloins og tók embættiseið af þá nýorðnum sýslumanni

Pétri Pálssyni, sem og Bjarna Eiríkssyni og Porstoini Beni-

diktssyni, á alþingi 1681.

I^egar Kristofor Heidemann kom út sem landfógeti og

stiptamtmanns umboðsmaður 1G83, var Lárus lionum til að-

stoðar, og sama ár hafði honum verið veitt pingeyraklaustur,

som Jón son Porleifs lögraanns Kortssonar hafði 1678fengiðað

óvilja föður síns, en Jón dó undvorðloga ársins 1683, oða seinast

á árinu 1G82; þar Lárus var þetta ár syðra, t('>k hann Porstein

sýslumann Benidiktsson fyrir umboðsmann sinn yfir klaustrinu

1683, f()r utan ura liaustið, en kom út 1684 moð niílður sína

Mettu, haföi liann þá fengið konungsbréf fyrir Vatnsdals- og

Strandajörðum, þá er þær fjcllu. Um sumarið 1684 flutti Lár-

us sjálfur að Pingeyrum, og lét 6. október sama ár upplesa á

Sveinstaðaþingi og víðar voitingu sína frá konungi fyrir Ping-

eyraklaustri, Vatnsdals- og Strandajörðum, sem og Heidemanns

veitingarbréf fyrir hálfu Húnavatnsþingi, einnig kaupbréf sitt

íyrir nokkrum Henriks heitins Bielkes jörðura, og loksins ura-

boðsbréf sitt yfir öllum jörðum Bielkes heitins hér á landi,

útgofið af erfingjum hans í Kaupmannahöfn.

1683, þ(3gar landfogeti Heidemann kom inn, býður kon-

ungsbref nokkurt, að Lárus skuli vera umboðsmaður Heide-

manns, ef Heidemann dæji, oða með öðru raóti hindraðist frá

að gegna sínum erabættisvorkum, því Jóhann Klein hafði tjáð

konungi, að hann væri hér gagnkunnugastur fógeta sýslunura;

1) Sigríður átti Nikulás son Sigurðar Porsteinssonar í Ymb-
urhöfða.



592

hafði Lárus framan af mildð gen::^ lijá dönskum á Bossastöð-

um, svo að lionum leyfðisí margt það, er öðrnm sýslumönnum

leiðst ekki, og meðal þess var það, að liann helt jafnast um-
boðsmenn að reka sín og konungsins erindi um sýsluna. Opt-

ast meðan I^orsteinn Benidiktsson hélt hálfa sýsliina móti Lár-

usi, var hann fyrir þá báða í dómaraverkum; þó var löoréttu-

raaðurinn Björn Hrólfsson umboðsraaður Lárusar 1687, meðan
porsteinn enn hafði hálfa sýsluna; en eptir það að Þorsteinn

frásagði ser hálfa sýsluna 1690, voru umboðsmenn Lárusar þessir:

1. Jón Ilhigason, 1695-99 og 1711, og h'ka Björn í Dal,

sonur Hrúlfs sýslumanns.

2. Sigurður Einarsson á Geitisskarði, 1700—1704.

3. Jón Eiríksson, 1705—8 og 1711— 14.

4. Björn [jorleifsson, 1708—10.

5. Sumarliöi Klementsson, sýsliimaður í Strandasýslu.

6. E*()rður Björnsson, og svo lögsagnari í Strandasýslu

7. Jóhann Gottrúp sonur lians, er seinna fekk Húnavatns-

sýslu og íleiri lén.

1695, 15. april, varð Lárus Gottrúp lögmaður norðan og

vestan; liafði hann sókt um lögraannsdæraið til konungs, er

eigi hafði fyr V(írið, l)ví áður voru lögraenn kosnir af iands-

mönnura; Lárus hélt sarat öllura sínum áður nefndura lénura.

Eigi varð liann lögmaður af því, að liann væri lögspakari en

margir aðrir her voru þá, heldur af því, að hann var þá hinn

mesti uppgangsmaður; kom eigi til lögmannskosningar, heklur

sótti Lárus, sem fyr er sagt, um lögmannsembættið til kon-

ungs, og studdu þá raál lians Kristofer Hcidemann og aratmaöur

Möller (að sögn), því þá var mikil vinátta milli amtraanns og

Lárusar; hafði Lárus þá og ura þessar raundir tekið sér fyrir

margt nytsaralegt í bústandssökura, og var hinn raesti búþegn;

gjörðist hann og auðugur. Lárus kallaði sig (og var það um
hríð) uraboðsraann landfógeta Heideraanns, eptir það að hann

kora að þingeyrura; tók og Lárus þ<á að leggja sig eptir lög-

visi, og leiðbeindi Þorsteinn sýslumaður Benidiktsson honum í

því. Lárus h}6 fyrst cikvæntur á Þingeyrum, en þar kom að,

að hann feldi huga sinn til I->()runnar d()ttur E*orleifs lögraanns

Kortssonar, sera bj() erabættislaus á Bæ i Hrútaíirði; annar

danskur maður, er og svo hafði verið nmboðsmaður fógetans á

Bessastöðura og Lárus Scheving hét, íekk lístir jMÍiunnar og
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ektaði liana, ooj fekk síðan Yaðlaþing oo- Möðruvallaklaustur,

sjá Vaölaþing; gjörðist þar af úvinátla millum þeirra nafna, og

þótti mörgum Þórunn liafa iUa fyrir séð, því þeir nafnar voru

þá cigi taldir 'jafnmenni. Pá er þetia kvonfang brást Gottrúp,

gipti hann sig Katrínu, sem áöur er sagt.

1C)88 fékk Lárus Gottrúp vonarbréf fyrir Þingeyraklaustri

iianda konu sinni eptir sinn dag.

1G08 gipti hann á Pingeyrum systurdóttur sína Sophíu

Jens Jörgenssyni umboðsmanni.

Héraðsdómar Lárusar liafa fáir komið mér fyrir sjónir,

enda er næg vissa fyrir því, hvenær hann túk og sleppti völd-

um i Húnavatnssýshi.

1701 voru harðindi mikil á íslandi; hafði amtmaður MöUer

verið utanlands og kom út iim vorið, með j)að bréf konungs,

meðal annars, að annarhvor lögmannanna fcæri utan, að bera

fram nauðsynjar landsmanna. Sondi amtmaður þetta konungs

leyfi vin sínum Lárusi lögmanni og bað hann að búast til íit-

ferðar; hann brá þegar við, fór til alþingis með konu sína og

þjr»nustu menn; voru það Bjarni son Einars biskups og Hall-

grímur, sonur síra Bjarna á Grænavatni Ormssonar; meintu

sumir, að utanferð Lárusar mundi verða sjálfum honum mest

til gagns, en öðrum óþörf, og töluð i j)að fyrir amtmanni Jón

biskup Vídalín, lYilI Vídalín og lleiri, svo amtmaður vildi eigi,

að Lárus færi utan; þá er Lárus lögmaður setti upp tvær

súpplíkatíur, aðra til konungs og aðra til stórkansillerans, greifa

af Keventlou, og let lesa þær upp í lögréttu, og llostalla veraldlega

þar undirskrifa, utan Pál Vídalín, Jón Eyjólfsson, Jón Magn-
ússon, Halldur Einarsson sýslumenn, er eigi vildu undirskrifa.

Lögmaður, og þeir er á hans bandi voru, syndu amtmanni
súpplíkatíuna, en hann stakk henni hjá sér og síðan undir stól;

snerist þaðan af þeirra mikla vinátta í íjandskap. Lárus fór

af þingi með konu sína til Saurbæjar, þaðan til Bessastaða og

var þar í 3 vikur; mæltust þeir amtmaður þcá eigi orð við.

Þaðan fóru þau hjdnin, dóttir þeirra, fylgdarmenn og varnaður

til Keflavíkur; þar hafði hann tekið ser far og var einbeittur í

utanferð sinni; þau biðu lengi í Keflavík; lagði skip það, er

þau fóru á lit, eigi fyrr út, en G dögum fyrir Maríumessu fyrri,

en aratmaður hafði hálfum mánuði fyr farið utan með Hafn-

arQarðarskipi. Urðu hvorutveggi vel reiðfara. Fékk Lárus lög-



594

raaður sjálfur að tala við konung, oc bar fram þær p-rcinir, er

súpplíkatían um liljuðaði; var sú oin, að konungnr gæfi til

landsins 3000 tunnur mjöls, en það fekkst eigi, on álitið betra

að landið fongi vægari taxta á nauðsynja vörum, og í því til-

liti optirgaf konungur roiðurum GOOO rd. á hvorju ári, or eptir

var af tíð þoirra; mart annað þarflogt, léttir af ánauð kaup-

manna, poningastyrk til fátækra presta, og íloira, útvorkaði Lár-

us til góðs; var þó af sumum illa þakkað.

1702 komu þeir amtraaður og Lárus út; var þ;i sama ó-

vild þeirra á milli og áður. Lárus lögmaður hafði útvogað sor

utanlands þófaramylnu og litunarvorkfæri, og bauðst til að láta

lita fyrir hvern, sem vildi, allslags liti fyrir sanngjarnt verð.

Hann lét og byggja á pingeyrum vandaða timburstofu, og

margt fleira til nytsemdar.

Fátt eitt af þeim mörgu dómum, sem gengu í Húnavatns-

þingi, meðan Lárus holt það, rita e(i undir nöfnum lögsngnara

hans, on hér get eg einasta þess, að 1700, 10. júh', siditar

amtmaður Möllor lögmanni Gottrúp, að dæma í máli Magnús-

ar Benidiktssonar úr Vaðlaþingi. on lögmaður Gottrúp afsak-

aði sig frá því moð skjali framlögðu í lögþingisrottinn, þar

bæði lögmaður Vídah'n og Halldór sýshimaður Einarsson hefðu

eptir amtmannsskipun og samj^ykki áður gjört og dæmt í mál-

inu, og því væri oigi lieldur stofnt fyrir lögþingisréttinn, hvors

vogna hann meinti að amtmaður með 24 mönnum eptir N. 1.,

1. b., G. kap., 2. art. ætti yfir sökinni að dæma, of honni væri

áður löglega stofnt. Amtmanni misiíkaði þotta rajög, og skip-

aði 19. júlí lögmanni Páli að folla ondilegan dóm yfir Magn-
úsi, hvað hann og gjörði daginn optir, 20. júh'. Lögmaður

Gottrúp vildi eigi heldur hlýða þeirri skipun amtmanns, að

dæma i landaþrætumáHnu í Húnavatnssýslu á millum lleykja og

Hreiðarstaða, sjá hor síðar,

1706, 23. júlí, kom fyrir lögþingisréttinn hið svo nefnda

griðungsraál úr Húnavatnssýslu, í hvorju fyrverandi lögsagnari

Sigurður Einarsson hafði 25. október 1703 að Asi í Vatnsdal

látið dóm ganga, en lögsagnari Jón Einarsson eptir skipun

amtraanns upp á beiðni Brynjólfs Hálfdánarsonar í Saurbæ í

Vatnsdal hafði uppástefnt Gottrúp lögmanni, sem sækjanda, en

Siguröi Einarssyni som dómara. Málið rcis af því, nð lögmað-

ur hafði átt griöung í fóðri hjá BrynjóUi, on klagaði yfir skaða
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af megurð nautáins og að Brynjúlfur hefði léð [lað og tekið

toll epiir; bafði Bryujólfur gjört reikning fyrir 12 pörum sokka

í bolatoll, og verið dæmdur í beraði til að viniia lýrittareið hinii

meiri ura uppbæð tollsiiis eptir kröfu lögmaniis. I^ótt lögmað-

ur Gottrúp afsegði lögmann Vídalín fyrir ytirdómara í þessu

máli, sem uppljóstrarmann (angiver) þessarar sakar, þar bann

kvaðst og stefndur fyrir lögrettuna, cn ekki fyrir lögmann

Vídabn, þá dæmdi Vídah'n samt í þessu máb: 1. að Sigurður

skyldi borga Brynjólfi fyrir ómak sitt til alþingis l'/a hndr.;

2. lögmaður Gottrúp skyldi borga Brynjólfi 1 bndr. og tii kon-

ungs 2 merkur fyrir stúryrði lögmanns í stefnu bans. Undir

þennan dóm skrifuðu ekki með Páli utan 3 lögréttumenn.

1706 stefndi lögmaður Gottrúp amtmanni Möller á alþingi

til að beyra á þingvitna yfirbeyrshi í lögréttu, ábrærandi, að

amtmaður befði bltið framfara execution yfir þjófnum Þóioddi

Þorsteinssyni á móti lögmannsins appelli í þcirri sök til hæsta-

réttar, bvað lögrettan sannaði; Jón sýslumaður Eyjólfsson mætti

þá amtmanns vegna.

1714, 24. jiilí, afstúð Lárus Gottrúp fríviljuglega lögmanns-

embættinu til vísilögmanns Udds Sigurössonar á alþingi, og á-

skildi sér 60 rd. í lögmannslaun og lögmannstolla af Húna-
vatnsþingi að auk sína lífstíð; óskaöi undir eins vitnisburðar

af lögþingismönnum, bvern aUir nálægir gáfu honum binn lof-

legasta. Samþykki konungs fengu þeir Lárus og Oddur upp á

lögmannsdæmis samninginn.

1715 gcfur Lárus Gottriip að öllu leyti frá sér Húnavatns-

þing, er sonur bans þá tók, en Þingcyraklaustur hélt bann til

dauða síns.

1721, 1. marz, (Markúsar annáll segir 1720), dó Lárus á

Pingeyrum og er jarðaður þar; kona kans Katrín, er hann

bafði útve^að kkrustrið, ef bún lifði sér lengur, bélt í^ingeyra-

klaustur eptir bann til þess að bún dó 1731, og var jörðuð á

I^ingeyrum.

Lárus Gottrúp var binn mcsti nytsemdar maður, bæ^ði til

fyrirsjónar og framkvæmdar um marga liluti, og með þeim beztu

af útlendum fyrirmönnum bér á landi ; bafði hann komið ser

mjög vel við Jóbann Klein og Heiðemann; var því vogna vitn-

isburða þeirra mjög vel metinn 1 Kaupmannaböfn, og fékk opt-

ast vilja sinn bjá stjórnarráðinu. Féglöggur þótti haun vera,
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og að ósk hans hafa |ieir Árni Magnússon og Páll Vidah'n

skipað að gjalda honum utanfararko^tnað sinn 1707; átti hann

að takast eptir tíundarhæð 1700, en eptir landskuldahæð 1707;

var það sannsýnilegt, og eigi mcira on fyr hafði verið tollað

útsiglingamönnum, sem eigi gátu þó afrekað ytra cins nytsamt

og Lárus lögmaður í utanför sinni.

Pað fundu þeir Lárus til, að hann hcfði með sölu útokrað

tóbaki og brcnnivíni, verið harður og glöggur í tckjum. Hann

var mikill auðmaður og notaði ílest tækifæri til Qárafla; ham-

ingjumaður var hann hinn mesti: átti þó marga öfundarmenn;

drottnunargjarn, fljótlyndur, stoltur og ófyrirlátssamur þótti

hann vera: skrautmaður mikill; heilsugóður til hins síðasta;

með hærri mönnum var hann á vöxt, skarpleitur í andliti og

ekki friður; skarpvitur og ráðslunginn ; ekki var hann haldinn

lærður maður, farnaðist þó flest vel, og dó í virðingu sinni.

Bjöi'ii Hrólfssou'.

Faðír: Hróifur sýslumaður í í>ingeyjarsýslu Sigurðsson, sjá

þar um hann.

Mödir: Björg Skúladúttir, systir Skúla biskups.

Kona: Guunvör Beuidiktsdóttir, systir í^orsteins sýslumanns.

B'órii: 1. Guðbrandur átti líagnhildi Olafsdóttur- frá Bólstað-

arhlíð.

2. Guðrún átti Ólaf Bjarnason frá Stciná; þeirra dóttir

Guðrún, barnlaus.

3. Halldóra átti Porlák' Halldórsson frá Bægisá; þeirra

börn

:

a. Guðrún átti Hluga Bjarnason og eina dóttur.

b. Guðrún yngri átti Ólaf Sander, uorskau mann;

þau barnlaus.

c. í^orbjörg dó barnlaus.

1) Sjá um Björn Þingeyjarþiug, bls. 08 og 99.

2) Ólafur var á Haukagili, cu Ólafur faðir hans á Lækja-

móti.

3) t'orlákur, son síra Halldórs Jjorlákssonar á Bægisá, bjó í

Tungunesi.
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4. Björg.
I

5. Guðrún yngri. ' öll barnlaus'.

G. Benidikt. )

Björn bjó í Slétiárdal í Húnavatnsþingi og gjörðist lög-

rt'ttumaður þar í sýslii, lika umboösniaður Lárusar Gottrúps

1G88, og lét það ár dóni ganga með I^orsteini Benidiktssyni á

Torfalæk, 10. febrúar.

1G98, 27. apríl, að Vindliæli, lætur Bjnrn ganga dóm út af

ákæru lögsagnarans Jóns lUugasonar til Tómasar Björussonar,

út af haldi á konungsskuldum ; kom það mál til alþingis; voru

þar dæmdar sektir, 6 aurar á skatthaldi, 4 aurar á gjaftolls-

haldi, 3 merkur á tíundarhaldi, og sæki sem vítafé.

Björn var skýr maður, og nýtur og heiðarlegur bóndi; dó

1720.

Jóu Illu^asoir'^.

Faðir: lilugi Hólaráðsmaður Jónsson lUugasonar.

Móðir: Halldóra Skúladóttir, systir í^riáks biskups.

Kona: Margrét, dóttir síra Guðmundar Erlendssonar.

B'órii'. A. Síra Jón á Undirfelli og í Garpsdal, dó 1744, átti

I-'óreyjn dóttur síra Bjarna á Bakka; þeirra börn:

1 Margrét, seinasta kona Steindórs sýslumanns

Helgasonar (sjá Hnappadalssýslu); barnlaus.

2. Guðrún átti Jón Björnsson^ á Vatnsnesi.

B. Síra Benidikt í Bjarnanesi, dó 1744, átti Kann-

1) Eun voru launbörn Björns Hrólfssonar:

7. Bjarni átti Helgu Jónsdóttur frá Valadal.

8. Olðf átti fyr Skúla Skúlason Hrólfssonar, svo Sigurð

Jónsson ; liún átti og launbarn með Hjálmari Arna-

syni.

2) Það er án efa með öllu rett, að þessi Jón Hlugason, er

var lögréttumaður í Vaðlasýslu (sjá þar um hann, bls. 249

—

253), cigi hefir verið sá Jón IlJugason, er var lögréttumaður

eða lögsagnari í Húnavatnssýslii, heldur hefir það verið sá Jón

Hlugason, er her getur síðar, sem var lögsagnari í Húnavatns-

sýslu.

3) Síra Björn, faðir Jóns, var sonur síra I>orsteins í Fagra-

nesi, sonar Jóns Finnssonar á Spákonufelli, merkisbónda.
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veigu, dóttur Sigurðar lögréttumanns í Ási, barnlaus.

C. 111 ugi lögréttumaður í pingeyraliingi átti Þorgeröi

Sigurðartlóttur; þeirra börn:

a. Síra Skúli á Möðruvöllum átti Helgu Tómas-

dóttur; þeirra börn:

1. Síra Tómas á Grenjaðarstað.

2. I^uríður.

3. Jón.

b. Sigurður, laungetinn, lians burn:

1. Síra Jón á pæfusteini.

2. Magnús LunJ.

3. Illugi.

c. Margrét átti Pétur, son Jdns smiðs; þeirrabörn:

1. Jún Chirurg, dó 1801.

2. Pétur.

3. Jórunn.

d. Jón.

tí. Halklóra.

f. Helga.

D. Erlendur á Urðum átti Hikli, dú banikius.

E. Guðrún átti síra Jón Þorvaldsson; börn:

a. Halldóra átti Árna Þorsteinsson í Bólstaöarhlíð;

þeirra börn:

1. Jón ökónómus.

2. Halldóra.

3. Einar.

4. Steinunn.

b. Guðrúu átti Einar Nikulásson Einarssonar;

þeirra börn;

1. Kagnheiður.

2. Eilendur.

c. Einar ökónómus í Viövík.

d. Málmfríður.

e. Steinunn.

F. Guðrún önnur átti Sigfús I'órðarsun, svo Arngrím

Biarnasou, og mcð hvorugum börn.

|>ótt eg sé óviss um, hvort hér nefndur Jón Hlugason sé

sá, sem var lögsagnari í Húnavatnsþingi, þar hann reiknast að

hafa verið lögsagnari í Vaðlaþingi (í þeirri ættartölubók, sem
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eg fyrir mér bef) og að hann hafi húið li rrðiim, set eg hann

samt- hí'r sem líiílegan lögsagnara, l>ar eigi finn annan.

IGít.S, 14. maí, lætur lögsagnarinn Jún Illugason dóm
ganga að Bóistaðarhlíð um þá löggjöf, er foreldri sáluga £>or-

steins B. höfðu honum gelið.

Sama ár, 27. apríl, klagar Jún Tómas Björnsson fyrir hald

á siíöttum til konungs (sjá hér að framan).

1709, 3. maí, að Svínavatni, lætur Jón llhigason dóra

ganga millum Benedikts Þorsteinssonar og Gísla í^úrarinssonar.

Kéttara mun vera, að þessi Jón llhigason, sem var lög-

réttumaður í Húnavatnssýslu, haíi verið sá Jón Illugason, er

bjó á Spákonufelh og dó 1722; var

Faðir hans Illugi Einarsson Bessasouar' bónda á Urðum (sem

1609 missti allt sitt fé í Qúki).

Móðir: Helga dóttir Jóns- bónda á Bjarnastöðum í Kolbeins-

dal og Hólakirlijusókn.

Koiia: Björg Halldóisdúttir Porbergssonar sýslumanns;

Dóttir: Guðrún^ áður nefnd.

Jón þessi varð lögsagnari Lárusíir Gotlrúps og lét í hans

umboði ganga fyrnefnda dóma.

Björu |»oi'leilssoii.

Faðir: Síra f'orleifur^ i Blöndudalshólum Ólafsson Guðmunds-

sonar.

1) Bessi, faðir Einars, var Bessi son Hrólfs sterka Bjarna-

sonar.

2) Jón, faðir Helgu, var Junsson, en kona hans og móðir

Helgu var Ingibjörg, dúttir síra Hjalta, sonar Olafs biskups

Hjaltasonar.

3) Guðrún átti Ilhiga nokkurn, og er allt önnur en Iiin áður

nefnda, eða sem átti síra Jón Porvaldsson á Miklabæ.

4) Síra í^rleifur telst sonur Ólafs Guðmundssonar frá Finns-

tuiigu, hefir því aíi hans verið Guðmundur Gíslason í Finns-

tungu, er fyr hefir verið getið, og sem átti Finnstungu; hefir

og síra f^orleihir átt þá jörðu, þá hann byggði staðinn og bjó

í Finnstungu.

39
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Móð/'r: í*órunn Kortsdóttir Magnússonar' Kortsáonar á Arbæ.

Koiia: Olöf Sigurðíirduttir.

Barn: 1. Jjorkell átti Giiðríði systkinabarn sitt, dúttur Jóns

Þorleifssonar, þeirra börn

:

a. Guðmundur.

b. í^orleifur.

c. Jón.

2. Hallur átti Guðrúnu, dóttur [^orsteins Jónssonar á

Leysingjastööum; þau áttu börn, og þegar Hallur

var fimmtugur, átti liaiin launbarn með [^orbjörgu,

er var

Bjarni á Þóreyjarnúpi, hans son

Jón, hans son

Pétur á Hrafnstöðum í Víðidal átti porkötlu Guð-
brandsdóttur.

3. Guðmundur átti launbörn.

4. porleifur.

5. Ólafur.

6. .Steinunn.

7. í^uríður.

Björn var rekinn úr skóla fyrir galdrarikti eins og bróð-

ir hans Jón í Hvammi í Öxnadal. Síðan var Björn hjá Guð-

brandi porlákssyni og barnaði þjónustustúlku hans Ólöfu, er

haun síðau giptist; bjuggu þau á Guðlaugsstöðum í Blöndudal;

hann var lögsagnari Lárusar Gottrúps eitt ár, sem sé 1708, þó

eigi tinui eg dóma haus, og 1710.

Si^urður Eiuarssou.

Faðir: Einar biskup á Húlum í*orsteiusson,

Móðir: Ingibjörg dóttir síra Gísla á Bergstöðum Brynjúlfs-

sonar

Kona: Kristín, dóttir síra Markúsar í Laufási G<nrssouar.

Börn: A. Sigríður átti fyr Odd Magnússon, sjá Hegranesþin^';

svo síra Stefán á Höskuldstöðum Olafsson; hún var

hans seiuui kona, þeirra börn:

1) Faðir I:*óruunar var Koit f>ormóðssou Kortssonar, og var

í*órunn systir í^orleifs lögmanns Kortssonar.
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1. Sigiiröur Hólaljiskup útl.i Guðríði Halldórsdóttur;

þau barnlaus.

2. Oddur, iilausturlialdari á [^ingeyrum og uótarius

'viö ylirréttiiin útli HóliníVíði rétursdúttur sýslu-

inauns Porsteinssonar ;
þeirra börn:

a. Pétur Mýra sýslumaöur, sjá þar.

b. íSigríöur átti Björii selírítera, son Olafs stipt-

amtmanns títefánssonar, þeirra son

Oddgeir'.

e. Lárus'- giptist, átti eiiiu son, veiktist síðan.

d. í-'úrunn, ógipt, banilaus, dó 1831.

B. Ingibjörg, húsfrú Gísla Hólabiskups Magnússonar;

þau giptust 1736. Þeirra börn:

1. Síia Oddur á Miklabæ átti Guðrúnu Júnsdóttur^;

þeirra börn

:

a. Síra Gísli á Kíi» átti Agnesi Bjariiadóttur frá

Mælifelli, þeirra börn

:

a. Bjariii"*.

1) Oddgeir, forstöðumaður íslenzku stjórnardeildarinnar í

Kaupniannaliölu, giptur danskri konu.

2) Lárus var við verzlun í Keykjavík, átti Sigríði, dóttur

J>orkelá gamla Bergmanns Guðmund.-sonar og Sigríðar Einars-

dúttur frá Klausturliólum; Lárus veiktist á bezta aldri, og var

síðan alla æfi kararúmagi bjá bróöur sínum, Börn þeirra Lár-

usar og Sigriðar eru:

a. Pétur, bjó á Munaðarhóli undir Jökli, græddi fé af dugn-

aði síuum, keypti Ytra-Hólm að Pórunni, ekkju aíra Hann-

esar Stefánssonar, og fiutti sig þaugað. Kona haiis er

Kósa, dóttir Jónasar í Hallsbæ

fj.
Valdimar var þurrabúðarmaður í Keykjavík, kona hans

Elsa.

3) Faðir Guðrúiiar var síra Jón Sveinsson í Goðdölum.

4) Bjarni prestur á Söndum var seiimi maður Helgu Arua-

dóttur Magnússonar; liennar fyrri maður var síra Hákon Jóns-

son á Eyri við Skutulstjörð; börn síra Bjarna og Hclgu voru:

1. Hákon, kaupmaður á Bildudal, átti Jóhönuu, dóttur síra

I>orleifs Jónssonar í Hvammi í Hvammssveit.

39*
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p. Helga'.

y. Jón^.

S. Sigurlaug^.

ó. Guðrún*.

Ingibjörg átti síra Jón á Auðkúlu Jónsson

Sveinssonar, þeirra börn:

a. Jón^.

p. Sigurbjörg^ og íleiri

2. Valgerður, þriðja kona síra í^orvarðar Jóns'sonar í Holti

undir EyjaQöllum.

3. Sigurður.

1) Helga, þriðja kona Gunnars á Kimbastöðum Magnússonar

frá Vatnshlíð. Hún átti og nokkur launbörn.

2) Jón á Kimbastöðum átti Björgu Þorvaldsdóttur, er áður

hafði átt launbarn með Bjarna á Sjáfarborg Jónssyni; það barn

var Bjarni, faðir síra í*orkels á Keynivöllum.

3) Sigurlaug átti Jón Markússon frá Utanverðunesi, barnlaus.

4) Guðrún var svo stór, sem stórir karlmenn eru; hennar

laundóttir Sigurbjörg á Magnús son Árna í Garði í Hegranesi,

Helgasonar Jónssonar; Helgi var úr Eyjafirði.

^. Gísli, son síra Gísla, dó ógiptur, barnlaus.

Síra Gísli átti síðan Eagnheiði Eyjólfsdóttur, ekkju Jóns

Erlendssonar á Silfrastöðum; þau barnlaus.

5) Jón ógiptur, barnlaus.

6) Sigurbjörg átti í*orstein Helgason, bjuggu á Gruud í

Svínadal; þeirra börn:

a. Ingvar á Sólheimum í Svínadal, seinni maður Ingiríðar

Pálmadóttur, barnlaus; fyrri maður hennar var Andrés

Þorleifsson frá Stóradal.

b. I>orsteinn átti Guðbjörgu Sigurðardóttur frá Hofstöðum.

c. Helgi á Eiðstöðum, á dóttur Guðmundar á Guðlaugsstöð-

um Arnljótssonar og Elínar Arnljótsdóttur frá Gunn-

steinsstöðum.

d. Guðmundur á Björgu Magnúsdóttur frá Holti í Svínadal

Magnússonar.

e. Jöhann prestaskólakandídat.
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2. Magnús sýslumaður í Húnavatnsþingi, sjá hér

síðar.

3. Kristín átti mao'ister Hálfdán rector Einarsson;

þeirra dóttir

Ingibjörg átti Magnús Tliorarensen klausturhald-

ara á Múnkaþverá, þeirra börn:

a. Þórarinn*.

i3.
rálP.

Sigurður átti Valgerði^ þeirra börn:

1. Steinunn átti síra Snorra á Hjaltastöðum Björna-

son; þeirra börn:

a. Síra Arni^

b. Sigurður sýshimaður.

c. Sigríður^

d. Jón^.

f. Jakob á Sveinínu, dóttur síra Sveinbjarnar Eyjólfssonar í

Arnesi.

g. Oddný, kona Boga Smiths á Arnarbæli vestra, sonar

konsúls Marteins Sraiths í Reykjavík og Ragnheiðar Boga-

dóttur frá Staðarfelli.

Enn voru börn Ingibjargar og síra Jóns:

y. Daníel, prestur í Ögurþingum, átti Ólöfu Thómasdóttur frá

Hvalsnesi.

?>. Gísli, prestur í Kálfhaga, átti Sigríði Eiríksdóttur, systnr

Magnúsar kandídats Eiríkssonar, barnlaus.

ö. Helga giptist ekki.

1) I>órarinn kallaði sig ÖQörð, var sýslumaður í Skaptafells-

sýslu, sjá þar um hann.

2) Um síra Pál, sjá Vaðlaþing, bls. 275.

3) Valgerður var dóttir Asgríms Einarssonar í Holti í Fljót-

um og systir Guðrúnar, konu síra Porvaldar Gottskálkssonar á

Miklabæ.

4) Síra Árni á Felli átti Guðrúnu Ásgrímsdóttur í^orláksson-

ar frá Ásgeirsbrekku.

5) Sigríður átti síra Jón, er kallaði sig Reykjalín, son síra

Jóns J>orvarðarsonar frá Glæsibæ.

6) Jón seinni maður Sigríðar Olafsdóttur Eggertssonar, bjuggu
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2. Tiiííib.iörfr fyni kona Jóns snikkara' þeirra börn

:

a. Sessolja

(5. Ingibjöro^.

3. Sæunn, laiindóUir Siíjnríiar mef^ Helgn Önnnd-

ardóttur átti Jón Petnrsson'-; peirra son

a. Pétur'^ kaupmaðnr.

4. Jón^ hans snn.

Jón"' lausamaður og assistent í Keykjavík átti

Katrínu Arnadóttur.

Si^urður bjó á Geitaskaröi oof var stórbóndi o^ hofðingi,

hann gjöröist lögsagnari Lárusar Gottrúps h'iírmanns 1700.

fað ár að Bólstaðahlíð 25. maí lætur hann dóm ganga

um missa^tti áður nefnds P.jörns Hrí'dfssonnr of^ HalMórs Jí'tns-

sonar, þá hann skyldi bor^a Birni til arfaskiptajafnaðar H hndr.

seinast á Klömbrum op- jíttu pá jörð; Ólafnr var bróðir Ingi-

bjargar konu Brynjólfs sonar Hallddrs biskups. Sigríður komst

yfir 100 ár.

1) Jón snikkari, maður Ingibjargar, var Björnsson og bróðir

síra Snorra, er átti Steinunni, systur Ingibjargar; Jón bjó á

Lóni í Viðvíkursvcit.

2) Jón var við verzlun í Húsavík.

3) Pétur giptist í Kaupmannahöfn ríkri ekkju. hafði verzlnn

í Reykjavík, dó barnlaus.

Enn voru börn Sæunnar og Jóns Peturssonar.

p. Sigurður sigldi, barnlaus.

Y- Sigríður.

8. Kristín átti Sigurð Benidiktsson frá Dvergstöðum að

norðan, voru í Beykjavík.

4) Jón br(»ðir Sa^unnar og [leirra systra, sigldi, og dó barn-

laus.

5) J(in lausamaður var Inunson Sæunnar með Jóni á Hnjúk-

um ; fyrri kona bans var Anna María, dóttir síra Rafns á

Hjaltabakka en seinni kona hans Katrín Árnadúttir prests

Skaptasonar. Launsonur Jóns lausamanns með Ragnheiði Jóns-

dóttur frá Svalbarði á Álptanesi, Oddssonar á Egilsstöðum í

Ölfusi Gíslasonar, var

Ján prentari.
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1701, 25. apríl, að Þorkolsliríli- lætiir Sipurður lö^saCTiiari

EinarssoD dóm panga nm 12ára íramlan íltong, fjorstein Bossa-

son, sem líti varð millnm Kefstoinssíaða og Titlincastaða i á-

hlaiipsveðri ; kom sá (iómur til alþincíis oef var þar liortnr.

1702, 23. júní, la^tiir liann dóm s'anea ntaf bnrthvarfi

harnsins Jakobs Gunnarssonar, sem flutt var frá Æsustíiðum í

Langadal lil Gunnsteinsstaða, og þaðan aptnr hrakið af ábú-

andanum, fannst á veginum: um ])eUa afsaoði lögsaCTnarinn

engan endilegan dóm, en löCTmenn dæmdu snma ár fiytianda

barnsins húðláts refsino^u, oíj Gunnsteinsstaða ábúanda 1 hndr.

sekt til næsta spítala.

Sama ár, 18. febriiar, dæmdi hann yfir hernaðaraðferð

þeirra bræðra Olafs og líafns Björnssona.

1703, IG. júní að Ási og 19. s. m. að Þorkelshóli, lætur

lö^maður Gottrúp stefna nokkrum heraðsbændum f^'rir dóm

Sigurðar lögsagiiara fyiir þá sök. að eigi vildu gefa lögmanni

vitnisburð; því skaut Sigurður til lögþingisréttar, og var þar á

sett nokkur peningasekt til sveitar fátækra eptir efnum hinna

sakfeldu.

1703 lætur Sigurður 3 dómsitiócessa ganga um harðýðgi

bóndans Guðmundar Jónssonar við konu sína í^órdísi Magnús-

dóttur, sem skyldi í hor og vesæld af hans tilstofnan dáið hafa,

en þessu máli stefndi Guðmundur til lögþingis 1704, og urðu

lögmenn og lögréttumenn eigi á eitt sáttir, þar Sigurður lög-

maður áleit þá stefnu copíu ógilda, er eigi sé vídímeruð og

handskrifuð, en lögmaður Gottrúp áleit hana gilda, ef hún væri

samhljóða origínalnum, eptir N. L. 1—4-4, og Krist. 1. til-

skipun 1463 og Krist. 4. tilskipun 1622.

Dóm þann, er Sigurður lögsagnari Einarsson lét ganga

1703 yfir Þorláki Ólafssyni í Forsæludal útaf ellefu marka sekt

til konungs, hvar uppá amtmaður Míiller hafði stefnt lögmanni

Gottiúp og Sigurði til alþingis 1705, — þangað kom Sigurður en

Gottrúp ekki, - ónýttu þcir amtmaðiir MiiIIer og lögraaður Vída-

lín með forlíkunar yfirskyni 25. júlí sama ár, og létu lögsagn-

ara Sigurð borga porláki Ólafssyni 2hndr. í umkostnaðar nafni,

en lögmaður Sigurður gaf Þorláki hið þriðja hundrað; en árið

eptir pr(')testeraði lögmaður Gottrúp sátt þessa sem ólöglega.
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1703 súiti Goiln'ip löpTiaður um, að Sigurður Einarsson

sem virkilcgur syslumaður fongi konungsbrof þar uppá, og

sörauleiðis yrði vísilögraaður og succedcraði Gottrúp í lögmanns

erabæitinu, en 10. maí 1704 synjaði okki oinungis konungur

Gottrúp lögmanni þcssa, hcldur lilkynnir honum, að bæði yfir

lögraannsins og Sigurðar dómum scu ýrasar klaganir koranar,

og því skuji sirax annar lögsagnari scijasi í Sigurðar stað. 170G

giptust þau Sigurður og Kristín.

.Tón Eftilsson.

Hann ijáist að hafa vcrið lögsagnnri Goitrúps 1705: hann

veit eg eigi hvcr vcrið hcfir, liafi það eigi vcrið Jón Egilsson

frá Skarði, og licfði hann þ.á orðið að vcra ærið gamall og

Sigurður Einarsson þá kominn aö Skarði.

Um Jón Egilsson á Skarði, lögsagnara Björns syslumanns

Magnússonar 1602 og þar eptir, sjá hér að fraraan.

Eptir þcnna Jón, er nefnist Egilsson, cr dóraur gcnginn

að Vindhadi 27 apríl 1705, ura það, livori fastcign Þorsicins

Jónssonar skuli rciknast til oraagaframfæris, ])að mál kora und-

ir lögþingisdóra 25. júlí saraa ár. [>að cr likasi, að föður-

nafnið liafi raisritazt, og hafi áii að vera Jón Eiríksson

;

Jón Eiríksson var og lögsagnari Gottrúps 1705; eigi gctur

heldur í Eptirrnæhim 18. aldar neins Jóns Egilssonar sera lög-

sagnara Lárusar.

Jón Eiiíksson.

Sjá um hann við Strandasýslu; þar var hnnn lögsagnari

Páls Vídalíns 1708—11, cn lögsagnari Gottrúps liefir hann orðið

í Húnavatnssýslu 1705, því 1705, 22. raaí, að seitu fimraiar-

þingi að Aðalbóli í Miðfjarðarhreppi af lögsagnara Jóni Eiríks-

syni, voru 12 bændur í dóra nefndir, eptir beiðni klausturhald-

ara í^órðar Þorlcifssonar og konu lians, jarðarinnar licykja í

Miðfirði vegna, og Péturs Markússonar liiisfrúr Ragnheiðar

Jónsdóttur vegna, sem stólsjörðin Aðalból unnt var upp á sína

h'fsiíð; cn Hrciðarsiaðir kirkjujörð IJcykja í Miðfirði, hálf kon-

ungi, cn hálf Slciiiuiini, konu ^Pnrðar tillicyiaiidi, uni afrcti

þann, cr Lambalimgur liciiir. Hafði lögsagnariini mcð b;cndura
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sett þetta til alþingis, en löormaður Gottrúp afsakaði sig frá

að dæma þar yfir, því konung.s og kirkjuland mætti eigi undir

lög leggja. Amtmaður skipaði þá Páli Vídalín að dæma í mál-

inu; hann dæmdi Lambatungur undir jörðina Aðalból. Llb. 26.

1706, 8. maí, að Torfustöðum lét Jón lögsagnari Eiríksson

dóm ganga um tregðu á gjaftolls borgun og jarðar tíunda.

1700 var Jón af amtmanni settur áklagari í graðungs-

málinu lir Hiinavatnsþingi.

1714 lætur Jón lögsagnari Eiríksson dóm ganga á Sveins-

stöðum milli Björns Andressonar og Rjörns Porleifssonar útaf

hosti.

Fleiri kunna dómar Jóns Eiríkssonar að vera; en áður tal-

ið er nóg til að sýna lögsögn lians í Hiinavatnsþingi. Jón var

og orðinn lögréttumaður 1700.

Snmarlifti Kleinoiitsson.

Sjá um hann Strandasýslu. 1712 sókti Sumarliði Klem-

entsson, lögsagnari í Húnavatnsþingi Guðbrand Arngrírasson og

porlák Olafsson fyrir ýmsar snkir, en þær komu til alþingis

sama ár, og varð lítið úr.

1713, 18. janúar, að Kirkjuhvammi dæmdi hann Odd Eyj-

ólísson frá lífi fyrir þriöja hórdómsbrot; kaHast hann þá svslu-

maður, því hann var settur í Strandasýslu það ár.

Sama ár, 7. janúar, að Bólstaðarhhð, dæmir hann í máli

Páls Vídalíns og Jóns Vigfússonar; Jón áfríaði diím þann; var

honum scttur talsmaður Benidikt Bech; var dúmiir Suraarliða

dæmdur á alþingi ómerkur og hann skyldaður að borga Jóni

IV2 hndr. eða 6 rd.

1717 var Sumarliði dæmdur frá döraaraverkura; 1714 var

hann dæradur í sekt á alþingi l'|2 lindr. til næsta spítala fyrir

óreglulegan réttargangsmáta í barnsfaðernislýsingarmáli Guð-

rúnar Pétursdóttur.

Jóhann Lárnsson (rííttríip.

Sjá ura hann við Snæfollsnessýslu. 1715 gaf faðir hans

frá sér Húnavatnsþing og tók það þá Jóhann son hans, og

gjörði þar öU sýsluraannsverk 1716; það ár gjörði hann og
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Klomonts sýslumann ólukknleíran, sjá Sna^ft'llsnessýslu. Að
telja upp dóma Júhanns álit eor óþarfa, þar konferenzráð Magn-
ús Stephcnsen hefir sýnt með vissu valdstjórnarár Jnhanns, en

í því tilliti eru dómarnir einkum nefndir, að sæist hverjir

hefðu sýsluvöld.

1721, 17. marz, fí'kk Jt'iliann (íottrúp konungsbref fyrir

Húnavatnsþinoi.

1727 tók Jóhann fíotlrúp Grím á Giljá fvrir umbo.'^smann

sinn i þessari syslu.

1728 mun Jiíliann iiafa sag-t af ser Húnavatnssýslu. Snæ-

fellsnessýslu oo- Stapaumboð fekk hann eptir konunofsbréfi, dao:-

settu 25. maí 1722, en losaðist við hvorttvegnrja 1734. Pino-

eyraklaustur var honum veitt eptir móður sína 17.31, en missti

það 17.37 fyrir skuldir. Var hann þá örsnauður orðinn vegna

hóflcysu sinnar, og ofsi hans ojöri^i hann óvinsælan; en þá er

amtmaður Fuhrmann kom inn, gjörðist Jóhann bæði hans og

landfógeta Wulfs mesli vinur, og hélzt það ura hiíð: gat því

með liðsinni þiMrra komizt langt með hvað oina hann um
sótti.

Um mál Odds Sigurðssonar og Jóhanns er getið við báða

þá í Snæfellsnessýslu, samt dropið á, aö Jóhann strandaði á

líku skeri og Oddur, þótt konungur gæfi þoim báðum æruna

aptur. Örsnauður flutti Jóhann í Giunnasundsnes til Sigríðar

Salómonsdóttur vinkonu siiinar. off d<í Jiar 1754. rrttara 1755

(J. Ó.).

|>órðnr Bjiirns.soii.

Sjá Strandasýslu. Árið 1715 11. maí að Torfustöðum í

Miðfirði lætur lögsíignari {>órður Björnsson dóm ganga um fjár-

muni Magnúsar Sigurðssonar á Skeggjastöðura, er 18. febrúar

hafði skorið sig á háls raoð Ijá til dauðs, og dæradi Kirður fe

hans konungi, en meðan barn Magniisar væri í ómegð, skyldi

það fullan forlagseyri uppbora optir réttarbót Magnúsar konungs

(ura suraarið 1715 tók Jóhann við syslunni, er þó K'irður tal-

inn lögsagnari 171(i sjá Eptirraæli 18. aldar. bls. (>8(i).
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Grímur (xrímssou.

Fa6?r : Grímur fálkafano'ari, or fyrst bjó í Rrokey, síðan á

Dagvjcrðarnesi á Skarðsströncl; hann var ofnamaður í

fyrstu, en gekk af honura eptir það, að hann U')V úr

Brokey; Gríraur var Jónsson Össurarsonar lögsagnara

um tíma í Barðarstrandarsýslu.

Móðir: Marorét, dóttir Jóns í Brokey Péturssonar

Kona: Málmfríður dnttir síra Jóns Þorvaldarsonar', |)au gipt-

ust 1730.

B'órn: A. Jón gartner oo- konungsjarða forpaktari átti Guð-

rúnu Björnsdóttur'' þeirra bnrn:

1. Björn''.

2. Jón LaxdaP.

3. Björg.

4. Grímur^.

5. f>orvah]ur^' átti Guðrúnu Árnadóttui; börn:

1) á Miklabæ; Málmfríður var systir Halldóru, konu Árna

í Bólstaðarlilíð Þorsteinssonar, siá her að framaii.

2) Björn var sonur Benidikts lögmanns F*orsteinssonar, sjá

Þingeyjarþing, bls. 118.

3) Björn sigldi, kom eigi inn aptur.

4) Jón Laxdal, borgari í Keykjavík, giptist þar og sigldi.

5) Grímur var og borgari í Keykjavík, átti Ragnheiði Jóns-

dóttur snikkara á Lágafelli Jóhannssonar; Jón var bróðir síra

Kristjáns í Stafholti. Launson Gríms raeð Guðrúnu Péturs-

ddttur Olafssonar, var

Gríraur Laxdal, bókbindari á Akureyri, átti Hlaðgerði f*órð-

ardóttur Porlákssonar r'órðarsonar Brynjólfssonar sýsluraanns

á Hlíðarenda, f*órðarsonar biskups. Eitt af börnum þeirra er

Eggert Laxdal, verzlunarstj(5ri á Akureyri, á L'annveigu

Hallgrímsdóttur Tóraassonar á Steinstöðum Ásmundssonar frá

Silfrastöðura ; kona Tóraasar og móðir Hallgríras, var Rannveig

systir Jónasar skálds Hallgrímssonar.

5) Þorvaldur var tvígiptur, hét fyrri kona hans Giiðrún Jóns-

dóttir, og móðir hennar Guðrún Árnadóttir, systir l^orbergs á
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a. Stefán.

p. Stefán annar.

B. Síra Jón, fyrst biskupaþénari, svo prestur í Görðum

á Akranesi, átti Kristínu Eiríksdóttur úr Rangár-

þingi; þeirra börn:

1. Grímur amtmaður nyrðra, giptur danskri konu,

eiga börn'.

2. Ingibjörg, gipt gullsraið og ökónómus Þorgrími'^

Thomsen á Bessastöðum.

C. Ingibjörg átti Jón Jónsson á Mýri í Kelduhverfi;

þeirra börn:

1. Davíð^.

Fjdsum; svo átti hann Grðrúnu Einarsddttur. í*orvaldur bjó á

Gauksmýri
; þar komst hann með fleirum í mál nokkurt, er

kallað var beinamál, en var dæmdur sýkn fyrir hæstarétti.

1) Eitt af börnura Gríras aratmanns er

P(5ra, seinni kona Páls málsfærsluraanns við yfirdóminn

Pálssonar Melsteðs; barnlaus. Hin önnur börn aratmanns

Gríms staðnæradust í Danraörku.

2) Faðir Þorgríras gullsmiðs var Tóraas gullsmiður í Ráða-

gerði, Túmasson, sjá Tíraarit mitt, 4. b,, bls. 8—9. Börn Þor-

gríms og Ingibjargar

a Dr. Grímur á Bessastöðum; hans kona Jakobína, dóttir

síra Jóns |>orsteinssonar í Reykjalilíð.

b. Kristín, kona síra Markúsar í Odda, sonar Jóns lektors

í Lambhiísum.

c. Guðrún, kona síra Ásraundar, bróður síra Markúsar.

3) Davíð á Hofi í Öræfura, kallaður Mála-Davíð, nijög greind-

ur og skýr; hans fyrri kona Ólöf í^orvarðardóttir, er fyr hafði

átt Steingrím Halldórsson á Hnappavöllum, og var þeirra son

síra Jdn Steingrírasson í Hruna, en börn hennar og Davíðs

voru

a. Hallddr, raikill gáfumaður og' nettmenni, átti Pórunni

ddttur síra Bergs á pykkvaljæjaikhinslri.

b. Símon dumbi, gdður skrifari, og sérU^ga hraustur, giptist

I
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2. Málmfríður'.

D. Málmfríðiir.
j

E. Ástríður. ,> barnlausar.

F. Guðriín. )

G. Halldóra fyrri kona Jóns- forpaktara Ketilssonar;

börn

:

1. Guðrún átti Samúel Richter beiki, og börn.

2. KetiU Melsteð'^ major, utanlands, átti Magðalenu

og börn.

3. Jón útlærður, dó barnlaus.

H. Kristín átti síra Ara Guðlaugsson; börn.

1. Jón^

2. Halldóra.

Grímur giptist, sem áður er sagt, 1730, og bjó á Litlu-

Giljá^. í'egar Jóhann Gottrúp hafði Snæfellsnessvslu og Stapa-

umboð með Húnavatnssýslu, fannst honum erfitt að gegna

embættisverkum i báðum þeim sýslum; tók því Grím, sem

haldinn var skýr maður, fyrir lögsagnara sinn í Húnavatns-

sýslu 1727; var Grímur lengi lögsagnari þar eptir við og við

í téðri sýslu, en misjafnt var hann heppinu í dómum sínum,

og nefni eg hér fáeina þeirra:

1744 dæmdi Grímur Bjarna sýslumann Halldórsson í 65

rd. sekt fyrir ólöglega útpöntun úr búi Gottrúps. Þann ddra

og átti börn; seinni kona Mála-Davíðs hét Ingibjörg Jóns-

dóttur, og var úr Hornafirði.

1) Málmfríður fyrsta kona Asmundar Jörginssonar.

Enn var systir Davíðs

3. Margrét átti Pétur Jónsson á Hvítanesi.

2) Jón var bróðir Magnúsar sýslumanns Ketilssonar, hann

bjó á Melum og i Kiðey.

3) Ketill maíór féll í orustu á Anholt.

4) Jón Aiason var prestur í Vestmannaeyjum.

Enn var dóttir Gríms á Giljá.

I. Guðrún átti Þorfinn í Seli I^orbjarnarson.

5) Grímur bjó á Stóru-Giljá.
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átaldi Bjarni fyrir lö^þiiigisrétti; var dómiir Gríms dæmdiir ó-

gildur og Bjariia syslumaiiní 4 rd. frá Gottrúp í bætur.

Dómur Gríms yfir arbitrerdómi Bjarna sválumanns (hvar í

Grímur dæmdi Bjarna í 120 rd. bætur og 50 rd í málskostnað)

var og dæmdur ógildur; cu fyrir það, að Bjarni sýsiumaður

hafði mót lögum skilið héraðs útlogð á Gottrúp, skyldi haun

lúka Gottrúp 4 hndr. og til konungs 10 rd., en Grímur 8 rd.

fyrir sinn vitlausa dúm.

1743, 15. júní, dæmdi Grímur um skilmála Bjarna sýslu-

manns og Jóhanns Gottrúps Lögmaður ónýtti þann dóm, og

skyldi Grímur gjalda 6 rd., en Gottrúp 4 rd. Bjarna, en ill-

yrði Gottrúps til Bjarna skyldu löglega rannsakast.

Enn nú ónýtti lögmaður íjörða dóm Gríms sama ár og

dag millum þeirra Gotlrúps og Bjarna um þeirra millum-

verandi reikninga.

1744, 5. marz, lét Grímur ddm ganga millum Gottrúps og

Bjarna, út af illyrðum Gottrúps til Bjarna, og dæmdi Bjarua

8 rd frá Gottrúp, 3 rd. til konungs og 20 álnir í málskostnað.

Bjarni skaut dóminum uudir lögmann Svein, sem dæmdi Gott-

rúp lygara og fjölmælismann, borga konungi 4 merkur og

sýslumanui Bjarna 8 merkur, þar Gottrúp eigi gat sanuað orð

sín.

Þegar Bjarna sýslumanui var vikið fiá embætti 1743 út af

kyrmálinu, var Grímur settur það ár sýshimaður í Húnavatns-

þingi til 1746, er Bjarni kom aptur til cmbættisins. 1742 var

Grímur settur dómari í :Skagatirði og 1755 í Húnavatnsþingi

um laxveiðina í Laxá.

Af áðursögðu má sjá, að Grímur hefir ckki verið heppinn

dómari, þar sem hann ekki gat notað Jónsbókina, en amtmað-
ur Múller hafði innleitt norsku lög í öilu sem hann gat: voru

því dómendur lengi í vök, hvar cptir þeir skyldu dæma í mál-

um þeim, er fyrir komu.

1761 og 1762 var mál á millum síra Björns á Hjaltabakka

og Pingeyrakhiusturs um laxveiði í Laxá; dæ^mdi Grímur veið-

ina klaustrinu og í yfirrétti var dómur sá staðfestur 1762.

Prestur reiddist Grími fyrir d(5minn og óskaði, að hann sæi

aldrei betur, en vegna þcss að Grímur missti nokkru þar eptir

sjón sina, töldu hjátrúararfuUir meun, að osk prests hefði
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hriíið á lumn. AF bæiKhiniuiimiui var Giiimir vel að sér í

luörgu.

Bjariii Ilalldórssoii.

Faðir: Halldúr proötur á HúsalWli Árnaöon Eiríli«60iiar prests

Ketilssoiiar'.

Móðir: Hulld(')ra, d(5ttir Illiiga prests J(5nssonar.

Kona: Hólinfn'ður, dóttir Páls lögmauns Vídalíns.

Burii: A. Halldíjr lærði í skóla, cigi skarpur, ritari gdður, var

einn vetur utanlands, giptist svo Kagnheiði díjttur

Einars á Söndum i Miðtirði Nikulássonar sýslumaniis

og klausturhaldara á Reynistað, sjá Hegranesþing-.

Halldór fór fyrst að búa á Bjargí í IMiðlirði, en fékk

svo um 17G8 Heynistaðarklaustur, því hann bauðst

til að upprétta þar kúgildi þau, er fallið höfðu, en

gekk þú og Ragnheiður kona hans ríkt eptir við

eríingja frúr póru; Halldór llutti sig svo að lieyni-

stað og bjó þar meðan hann lilði Börn hans og

líagnheiðar voru:

1. Bjarni,

2. Einar, uröu báðir úti á Ijöllum.

'ó. Páll dö ungur.

4. Hijlmfríður átli Árna kaupmaun J(insson, börn:

a. Síra Halldór".

b. Jón.

1) Að rekja þannig, er án efa með öllu rett; síra Ketill var

prestur á Kálfafelli í Hornalirði, og son síni Olnfs sálmaskálds

í Vallanesi Guðmundssonar. Kona síra KcLils var Anna, dóttir

síra Einars í Eydölum Sigurðsonar; son þ(drra síra Ketils og

Önnu var síra Eiríkur í Vallanesi, hans kona Kristín, dóttir

síra í^orstcins á Svalbarði Jóussonar, þeirra son Arni, hann

átti Guðnýju, laundóttur Björns á Búlandi Eiríkssonar; þeirra

son síra Halldór, faðir Björns sýslumanus

2) Sjá bls. 199.

3) Síra Halldcír átti líagnhciði, dóttur síra Sigurðar á Hálsi,

sjá her síðar
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c. Guðiún'.

Björg álti síra Sigiuð á Hálsi í Fnjóskadal

Arnason Ijónda í Sigluvik Hallgrímssonar; þeirra

börn

:

a. Halldór'-.

b. Guðríður^.

c. Sigurbjörg*.

d. Ragnht'iður^.

Anna átti síra Stetan Einarsson á Sauðanesi

Arnasonar, þeirra börn:

a. Einar^.

b. Sigríður.

1) Guðrún átti Óla Sandholt, son Egils Sandholts í lieykja-

vík og Aniku grænlenzku; þeirra börn:

a. Arni Sandholt kaupniaður, átti ]\Iettu, dóttur Guðmundar

kaupmanns við Búðir og Steinunnar.

b. Bjarni Sandholt kaupmaður, átti dóttur Andrésar kaup-

manns Hemmerts.

c. Ása, kona Hans Clausens kaupmanns; þcir höfðu allir

verzlun á Vesturlandinu, en tiuttu sig síðan til Kaup-

mannahafnar og settust þar að.

Enn voru börn Guðrúnar og Ola:

d. Sigríður, átti Pétur Guðmundsson, bróður Mettu, konu

Árna; hann var scinast verzhinarstjóri á ísatirði og

drukknaði þar.

e. Ingibjörg átti Sigfús sýslumaiin Skúlason, sjá Þingeyjar-

þing bls. 131 og 133.

f. Hólmfríður.

2) Halldór Sigurðsson, útskriíaður af Geir biskupi, bjó aust-

ur í Loðmundarfirði, var fyrri maður Hildar Eiríksdóttur, syst-

ur Magnúsar Eiríkssonar kandídats.

3) Guðríður átti Þorstein sterka, son Guðmundar sýslumanns

Péturssonar.

4) Sigurbjörg átti Halldór Kristjáusson á Hallgilsstöðum,

bróður Kristjáns amtmanns,

5) llagnheiður átti síra Halldór Árnason, sjá hér að framan.

6) Einar útskrifaður úr heimaskóla, umboðsmaður yíir Keyni-
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c. Kristíii.

7. Benidikt á Víðimýri átti Katríiiu, döttur Jóns

biskups Teitssonar, þeirra börn:

a. Björg á síra Jón Eiríksson á Undirfelli.

b. Ragnheiður á Einar á Reynistað, son síra

Stefáns á Sauðanesi.

8. Elin átti síra Pál son Erlendar klausturlialdara

á Múnkaþverá Hjálmarssonar; barn:

Ragnlieiður átti Jóhann Skram.

9. Oddur laungetinn, sýshimaður í Barðastrandar-

sýski, sjá þar um hann'.

B. Ástríður Bjarnadóttir átti fyrst launbarn með Er-

k^ndi, það dó; síðan giptist hún Halldóri sýslumanui

Jakobssyni, sjá Strandasýslu, þeirra dóttir

Guðrún, giptist 1782 síra Einari á Grenjaðarstað

Bjarnasyni; hún dó 1783.

C. Þorbjörg, átti Jón vísilögmann, son Olafs lögsagnara

á Eyri í Seyðisfirði, þeirra dóttir

Hólmfríöur átti síra Friðrik á Breiðabólstað í Vest-

urhópi Pórariusson, þeiira börn.

a. Bjarni stúdeut á Bæ í Hrútafirði'.

b. Jóu stúdent í Víöidalstungu^.

staðarklaustri, keypti Reyuistað, átti Ragnheiði Beuidiktsdótt-

ur, er hér getur síðar; alsystur Einars voru:

a. Margrét átti síra Jóu Guðmundssou á Skeggjastöðum.

^. Margrét öuuur átti son mcð Þórði yfirddmsstjóra Jón-

assyni, er var

síra í^órður í Reykholti.

y. Raguheiður.

1) Euu var dóttir Halldórs og RagHlu'iðar:

Sigríður, seiuni koua síra Magnúsar Maguiissouar í Glaumbæ.

2) Bjarui stúdent bjó fyrst í Bæ í Hrútafirði, svo Stórösi í

Miðfirði; hanu átti fyr Öuuu, dóttur Jóns sýslumanns Jóns-

sonar í Bæ, svo Helgu Arnbjörnsdóttur.

3) Jón í Víðidalstungu átti Kristínu Jónsdóttur frá Gilsbakka,

sjá hér að framan; þeirra börn:

a. Páll Vídalín stúdent í Víðidalstungu átti Elinborgu Frið-

riksdóttur úr Akureyjum.

40
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c. f>orbjörg^

d. Elíii^

e. Sigríður^.

f. Kagnheiður*.

D. PálP sigldi stúdent, iökaði sig við Kaupinanna-

hafnarháskóla, síðan í Leipzig og Jena, hvar hann

dó, orðlagður fyrir lærdóm.

E. Jón varð nærri 20 ára, og dó af skyrbjúgi.

Fleiri voru böru þeirra Bjarna og Hóhnfríðar,

en þau dóu mjög ung.

Bjarni Halldórsson er borinu 5. september 1701, útskrif-

aður úr Skálholtsskóla af Erlendi skólameistara Magnússyni 1721,

sigldi sama ár og tók embættispróf 1 guðfræði með annari ein-

kunn (haud illaudabilis), kom út 1722, og var sama ár kallaður

af Jóni biskupi Arnasyni til skólameistara í Skálholti, og þjón-

aði hann því embætti í 5 ár. Páll lögmaður Vídalíu átti á

lífi eiua dóttur, er hanu unni mjög; hafði Páll snemma látið

kenna henni mjög vel haudyrðir, og haldið heuni til frama;

lét Páll hana sauma í beltisband*^ vísu þessa: «Níu vetra nú

í vor, næmust á íþróttir, hefur saumað hvert eitt spor, Hólm-
fríður Pálsddttir". Pessari dótlur siuui kom Páll i Skálholt til

^. Ragnheiður átti síra Júu Sigurðsson á Breiðabdlsstað í

Vesturhdpi.

1) porbjörg dd dgipt, barnlaus.

2) Elin sömuleiðis.

3) Sigríður áttí Árna Björnssou Þórariussonar.

4) Eagnheiður átti Davíð Davíðsson frá Spákonufelli, bjuggu

í Dæli.

Enn var dóttir síra Friðriks og Hdlmfiíðar:

g. ÍJÓrunu átti Jdn Guðmundsson frá Hörgshdli.

'

5) Páll orkti latínskt kvæði. Hann ferðaðist til fjdðverja-

lands, var þar á ýmsum háskdlum, dd í Leipzig, var sagt, að

hauu eigi hefði fengið mikiuu styrk frá föður síuum. Eptir

houum var haft þetta: «nou modo louge a patria, verum

etiam longe á Dauia litteranim causa profectus sum».

6) Eg hef heyrt aö það hafi verið úbreiða, er húu saumuöi

út, og þar í lét Páll hana sauma vísuua.
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oiiji niciri frömunar, og var liún i»ar (^kki lílil ylirlaítitístúlka

1726, þá cr Bjarni var þar sk(]lameistari; bar opt sanian fund-

um þoina. Svo bar við, að lö<>maður Vídalín kronktist á al-

þingil727; en cr sóttin clnaði á houum, gjörðibann boð cptir

(l()ttur sinni, og vildi tala við hana, áður cn bann letist; cn

cr biín kom til bans og bann lcit bana, mælti bann, "hvcrnig

ertu? guð bjálpi mér.>, talaði ekkcrt fremur við bana, snéri

ser upp frá benni, og andaðist skömmu cptir. Er meining

manna, að bann hali seð, að hún væri mcð barui og baíi bon-
um dauðsjúkum fallið það mjög þuugt. Sama sumar 1727 ept-

ir audlát Páls giptist Bjarui H(3lmfríði; en þar barnið hjá

Hólmfríði kom uálægt þeira tíma, missti Bjarni prcstlcga verö-

ung.

Þegar Húnavatnssýsla losnaði 1728, festi Bjarni hana, og

fekk fyrir bcuni veitingarbref 1729, mun bann þá hafa búið

um bríð í Víðidalstuugu. Strax tóku þá að byrja málaferli baus

og Jóbauns Gottrúps, því bauu klagaði Bjarna fyrir réttarncit-

un, réttarspilli og alla þings- og réttarfors()mun og stefudi hon-

um þar upp á til lögþiugis 1729, cn lögmcnu frávísuðu máliuu,

þar Gotlrúp eigi kæmi mcð uægar sannanir fyrir því, er hann
bafði skuldaö Bjarua fyrir.

Sýslumaður Guðmundur Sigurðssou í Snæfcllnessýslu beidd-

ist, að Bjarni sýslumaður Halldórssou útpautaði úr búi J()hanns

Gottrúps á Piugeyrum óborgað álag á Arnarstapa umboð 1740;

það gjörði Bjarui, en Jóhanu átaldi það, sem fyr scgir, hvar

um d()miir Gríms gekk til baka.

1737, þegar ÍJÍugeyraklaustur var uppboðið vegua skulda

og forsómunar J()banns Gottrúps, fekk Bjarui ucfut klaustur

og flutti sig þar eptir að Þingeyrum, hvar hann bjó síðau.

1743 kom Titlingastaða kýrmálið fyrir, cr d()mari var sett-

ur í Skiili Magnússon sýslumaður í Skagaíirði, og dæmdi baun

í heraði í því, cn þeim d()mi var skotið til lögþingisréttar og

var þá Ormur Dalasýslumaður í lögmauus stað; hauu dæmdi
þá alla Skúla, Bjarna og Gottrúp í bætur 22. júlí 1743.

1743 var Bjarni sýslumaður afsettur embætti af amtmanni
Lafreutz, eu Grímur aptur settur lögsagnari í Húuavatnsþiugi;

sigldu þeir þá báðir í málum síuum Bjarni og Gottrúp, og fór

þeim margt á milli. Bjarni sýslumaður kom út árið eptir, reið

til alþiugis, og stefndi amtmauni Lafrentz í gröf siuni til

40*
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hæstaréttar með 3 stefnum (því amtmaður hafði verið mótfall-

iuu Bjarna í kýrmálinu); vann Bjarni loks mál sín með miklu

ómaki; voru og þeir Bjarni og Skúh sýslumaður jafnau and-

vígir, og var Skúli um hríð settur í Húnavatnsþingi, en Grímur

var þá sem Skúla lögsagnari stundum í Hegranessýslu; stúð

um hríð á þessu þrasi.

1744, 23. marz, dæmdi hæstiréttur í máli Bjarna sýslu-

manns Halldörssonar og Sigmundar f>orvarðssonar, að yfirrétt-

arins ógrundaða dömi sé fráfallið ; Sigmundur borgi sýslumanui

í málskostuað 40 rd., en dómendur 50 rd.

Fræudstúlka Bjarua syslumauns hét Katrín, hún var félaus

og hafcM Bjarni séð til með heuni sem uuglingi. Svo bar til,

að Hólmfríður kona Bjarna sýslumauns gruuaði hana um marg-

læti við mauu siuu ; voru og eptir Katrínu höfð þau orð, er

gáfu til kynna vinfengi hennar og Bjarua, (og var hún því

seinna kölluð Kjaiita-Katríu); af þessu teygði Hólmfríður hana

með sér iuuí fjárhús eitt og lét þar 2 meun og þernu sína

tiengja haua þar all óþyrmilega og eigi með góðum atvikum

;

varð þar af íllt mál, en Bjarni kæfði það eptir mætti, þá er

Hólmfríður dó nokkru seiuna, eirði þó undau, meðan fætt var.

1736 dó Hólmfríður Pálsdóttir í Víðidalstungu af barns-

förum, hét það baru Porbjörg, er mælt að lítið hafi fallið á með

þeim hjóuum, því bæði hafa þau verið þrályud og stórgjörð.

1737 voru málssókuir með þeim Jóhauui Gottrúp, Grími

lögsagnara og Bjarua sýslumanni í Húnavatnsþingi útaf fleng-

iugarmálinu og margt bar Bjarua fleira til þrætu fyr og síðar.

Bjarni var mjög héraðsríkur; auðgaðist haun mjög eptir

að hann kom að Pingeyrum, bjó hauu þauuig ekkjumaður og

hélt ráðskonur frá 1736, er kona hans dó; eigi var trútt um,

að sá orðrómur legðist á, að ýmsir kveuumenn væru hjákonur

Bjarna, og að sýslubúar hans yrðu að láta liggja i þvi skauti,

sem hann vildi; þótti hann eigi alltíð jafnaðargjarn, eu það var

eigi kotungafæri, að klaga yfir því, því þeir höfðu þekkt sigur-

sæld hans í málum við sér meiri meun fyrrum.

Bjarni helt sig vel og ríkmanulega til fata og matar,

gjörðist hauu mjög feitur og þuugfær með aldrinum. Hann
hafði mikla og stöðuga lukku, þó eigi væru ætíð sem bezt hans

málefni. I*essi stórgjörði sýslumaður hélt með heiðri embætti
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sínu í 45 ár, og dó á 72. aldursári 1773, á þrettanda dag jöla

(Eptirmæli 18. aldar segja 1772).

Bjarni var lengi heilsugóður; rubbungsmenni í vexti og

háttum; hann var lærdómsmaður og lögkænn; hann var settur

til að vera í lagaverkinu með Jdni vísilögmanni Olafssyni,

dótturmanni sínum. Af fáum sýslubúum var hann syrgður,

því flestir óttuðust hann meir, en elskuðu. Höfðingi var hann

í sinni tíð, og margt vel um hann.

í hans sýsluvaldatíð var Grímur á Giljá lögsagnari, sem áður

er sagt; en á efri árum sínum tók Bjarni fyrir lögsagnara sinn

Arngrím Jónsson 1765 og til þess að hann dó. Árngrímur

var og opt þar eptir lögsagnari (sjá hér síðar).

í því auðuga búi Bjarna sýslumanns voru erfingjar mynd-

ugir: urðu millum þeirra deilur miklar; vilrli Halldór og Jón

vísilögmaður gjöra Ástríði arflausa fyrir barneign hennar í

föðurgarði; gekk það allt slörkulega út, og urðu loks óviðkom-

andi menn að skera þar úr miskliðum.

Staklegt illviðrí af snjóhríð og stormum gekk þá er Bjarni

var jarðaður; hafði gröfin verið gjörð of stutt, svo kistunni

var steypt á höfðahlutann í hana og komst eigi almennilega öll

niður. Að tilhlutan Jóns vísilögmanns var fenginn utanlands

frá stór legsteinn, er setja skyldi yfir gröf Bjarna, og kom

steinninn inn í Höfðakaupstað, en þá kora erfingjum enn eigi

saman um kostnaðinn, og onn síður höföu þeir dugnað til að

koma honum yfir leiðið, þar Jón vísilögmaður dó, er steinninn

var nýkominn út, en Halldór fluttist að Beynistað 1768. Var

framkvæmdarleysi erfingja að konna, að steinninn eigi var sett-

ur yfir leiðið, og er nú sem stéttarsteinn í Höfðakaupstað,

Arngrímur Jóiisson.

Faðir: Jón son Jóns Eiríkssonar á Núpi Jónssonar' Egilsson-

ar frá Geitisskarði Jónssonar Einarssonar.

1) Jón faðir Arngríms bjó á Brekkulæk, og var son Jóns

Eiríkssonar lögsagnara, er áður hefir verið uefndur; Eirikur,

faðir Jóns, bjó á Núpi í Miðfirði, hans faðir var Jón, son Ei-

ríks Egilssonar Jóussonar sýslumanns Einarssonar, sjá her að

framan.

1
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Móðir: Signý Jónsdúttir* á Noðri-Torfastöðum Sveinssonar

Jónssonar.

Kona: Guðrún dóttir Páls lögrettumanns Markússonar og

Halldóru, dóttur síra Páls á Molstað, sjá Strandasýslu.

Böv)} : A. Jónas átti Guðrúnu ]\Iagnúsdóttur; þoirra börn:

1. Jón smiður átti Guðrúuu frá Skorej'.jum Stcin-

ólfsdóttur og mörg börn, bæði í og utan hjóna-

bands (Jónas var listamaður, auðnulítill).

2. Arngrímur lubbadrengur, sigldi og ílæktist víða.

3. Jóhann bóndi-.

4. Sigurður í Bug átti Katrínu Jesporsdóttur.

B. Páll lærði í Hulaskóla, sigldi og varð barnask(')la-

kennari utanlands; giptist Arnfríði, vænni b(índa-

d()ttur frá Hólimi í Hjaltadal; þau barnlaus.

C. Markús átti fórdísi, d()ttur Samsonar og Ingibjarg-

ar Ha]]d(»rsd(^ttur prests á Broiðab()]stað í Vestur-

h()pi Ha]]ssonar: ]teina l)(irn:

1. Páll.

2. Arngrímur.

3. Guðrún.

4. Náttfríður.

D. Guðrún átti launbarn mcð Eiríki, almúgaraanni;

það het

1) J(5n faðir Signýjar var Gunnlaugsson, on kona Gunnlaugs

og föðurmóðir Signýjar hét Halld()ra og var d()ttir Sveins, son-

ar Jóns rauðbrota, er Kauðbrotaætt er frá.

2) Jöhann á Holtastöðum og var kenndur við þá og kallað-

ur Holtastaða-J()hann; fyrri kona lians het Ingibjörg MagnúS'
d(5ttir, þau barnlaus; en seinni kona hans Medonia; hann var

mjög greindur maður, en kallaður nokkuð seirður; hann átti

nokkur launbörn; oitt þoirra er

Kristján, ríkur bóndi norður á Möðrudalsfjöllum.

Enn voru börn Jcíns á Bergstöðum og Guðrúnar:

5. Anna átti fyrst J()n nokkurn, svo Gísla Magnússon á

Björgúlfsstöðum, og raeð þeim báðum börn.

6. Jórunn átti Jón smala J()nsson Halldórssonar Björns-

sonar prosts á Hjaltabakka Porhíkssonar.
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Gottskálk^

Guðrún veiktist osf varð ómagi.

1765 tók Bjarni sýsliimaður Halldórsson Arng'rím fyrir lög-

sagnara sinn til þess Bjarni dó 1773. Arngrímur stóð það ár

alsendis fyrir sýsluvorkum, til þess Magnús Gíslason viðtók.

Arngrímur var aptur settur lögsagnari 1779 og optar. Arn-

grímur var haldinn skvr og lögkænn maðar; liann bjó í Víði-

dal.

Maí^nús Oíslasoii.

Faðh: Gísli biskup á Hólum Magnússon prests á Grenjaðar-

stað Markússonar Geirssonar í Laufási.

Móðir: Ingibjörg dóttir Sigurðar lögsagnara frá Geitisskarði

Einarssonar, sjá hér fyr.

Kona: Helga, giptist á Hólum 16 vetra 1772, hún var dóttir

Halldórs stiptsprófasts Jónssonar prests á Völlum Hall-

dórssonar; hún dó 1783.

Börn: 1. Síra Gísli á Tjörn á Vatnsnesi, var áður þénari Si^-

urðar biskups á Hólum, giptist Guðrúnu dóttur Skúla

b(5ndamanns, hann dó IHIO, þeirra börn:

a. J>orbjörg^.

^. Helga.

"[. Jón dó ungur.

2. Oddur^ lærði sem bróðir hans i Hólaskóla, giptist

síðan í Húnavatnssyslu Guðrúnu, og átti börn;hann

var dáinn fyrir 1H23.

3. Síra Halldór í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd átti Guð-

1) Gottskálk þótti ágætur söngmaður, liann átti eitt laun-

barn.

2) í>orbjörg átti Stein Sigfússon Bergmann, skildu; síðan átti

hún f^orgrím á Hjallalandi í^orleifsson.

3) Oddur átti fyr Guðrúnu Jónsdóttur Egilssonar, systur Sig-

urðar í Krossanesi í Skagafirði, þau barnlaus; svo átti hann

I*óru, dóttur Nikulásar Búcks og Karenar, dóttur Björns á

Laxaraýri Halldórssonar biskups Brynjólfssonar; þeirra son:

Pétur á Torfalæk.
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rúnu dóttur síra Arngríms á Mplum Jónssonar,

þeirrra börn:

a. Síra Jón á Breiðabólstað í Fljótshlíð 1842'.

b. Síra Arngrímur á Bægisá 1844^.

Ingibjörg átti fyr Jón smið á Auðunnarstöðum í

Víðidal Jónsson í Hvammi í Vatnsdal og með hon-

ura 2 sonu, er búa giptir á Auðunnarstöðum sem sé:

a. Jónas átíi Hólmfríði d(»ttur Sigurðar sýslumanns

Snorrasonar^.

b. Guðmundur^ átti Ingibjörgu, dóttur síra Jóhan-

nesar Olafssonar í Vesiurhópshólum.

Síðan giptist Ingibjörg síra Einari ú Hjaltabakka

þau barnlaus.

Páll mun hafa dáið ungur.

1) Síra Jón átti Kristínu, dóttur Vígfúsar ss'slumanns á

Hh'ðarenda í*órarinssonar; þeirra börn:

^ a. Síra Sæmundur prófastur í Hraungerði, á Stefaníu, dóttur

síra Siggeirs Pálssonar og Önnu, dóttur síra Ólafs Ind-

riðasonar.

b. Tngibjörg, kona síra Guðmundar Jónssonar á Stciruvölkim.

c. Sigríður, á síra Jakob Benidiktsson á Miklabæ.

d. Anna, seinni kona Egils í Múla Pálssonar.

e. Málmfríður, ógipt, barnlaus.

2) Síra Arngrimur á Bægisá átti fyrst Guðrúnu Magnús-

dóttur Beinteinssonar úr Porlákshöfn, þau skildu ; svo Mar-

greti(?) porláksdóttur frá Vöglum á pelamörk Þorlákssonar

gamla í Skriðu, og seinast Ingu, ekkju J()hannesar Jónssonar

í Hofstaðaseli, d(5ttur Jóns Höskuldssonar á Merkigili í Skaga-

firði.

Enn voru börn síra Halhhírs og Guðrúnar:

c. Jón á Búrfelli, stjúpi síra Jóns Björnssonar á Stokks-

eyri.

d. Magnús var í Reykjavík; báðir barnlausir.

3) Seinni kona Jónasar var Soífía, d()ttur Sigfúsar Bergmanns

og Guðriinar Aradóttur frá Mói í Fljótum; þeirra d(5ttir

Guðrún, kona Bjíuns J(5nssonar Jóhannessonar prests í

Grímsey.

4) Guðmundur bjó á Refsteinsstöðum.
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Magnús lærði skólalærdóm á HóJum, sigldi síðan til meiri

lærdómsframa. kom út og var um hríð hjá föður sínum; 1769

var hann settur héraðsdómari í Hegranessþingi, on 1771 var

hann þar settur lögsagnari, þá er Jón sýslumaður Snorrason

dó, og til þess að Vigfús sýslumaðnr Scheving tók við þeirri

sýslu 1772; en næsta ár eptir, þegar Bjarni sýslumaður Hall-

dórsson dd, var hann settur sýslumaður í Húnavatnsþingi, og

fékk veitingu konungs fyrir téðri sýslu 1774, 21 febrúar. Hann
giptist, som áður or sagt, 1772, og gjörði þar eptir bú á Geit-

isskarði, hvar hann bjó, meðan hann lifði.

í hallærinu 17í^3— 85 átti hann, sem flestir aðrir, örðugt,

og var ekki haldinn mikill búmaður, og ekki var hann auð-

maður. Hann þótti nokknð stoltur í viðmóti og átti opt örð-

ugt í málavastri, þótti ekki heppinn dómari, en var þó ekki

illa að sér; hann dó 17S9, fóru þá börn hans til ýraissa, því

Helga kona hans dó 17S3, 27 ára.

Björii Jónssoii.

Fað/'r: Síra Jón á Auðkúhi, son síra Björns á Hjaltastöðum,

Skúlasonar bónda Péturssonar'.

Móðir: Halldóra, systir Jóns ökónómusar Arnasonar, .sjá Hegra-

nesþing.

Björn meina eg að væri skólalærður; hann giptist ekki,

en átti laundóttur. sem ekki giptist né átti afkomendur. Björn

gjörðist klausturhaldari liálfs Munkaþvorárklausturs 1786; hann

var og settur fyrir Þingeyraklaustur í þrjii ár, áður en Oddur

Stefánsson tók það. Hann var oinnig settur lögsagnari í Húna-
vatnsþingi, þegar Magnús sýshimaður Gíslason dó, 1789, og til

þess, er ísleifur sýslumaður p]inarsson tók það. Björn bjó í

Stóradal í Húnavatnssýslu, raeðan hann hélt sýslima og lengur.

Hann var að voxti í lægra lagi moðalmaður, rauðloitur i and-

liti og við kringluleitur. Björn var auðmaður sæmilegur^.

1) Skúli var Ólafsson.

2) Björn hafði verið um tíraa sveinn stiptaratmanns Thodals.

Uppeklisdóttir hans, er Rúsa hét, og sera barn missti föður

sinn, hafði verið mjög vanrækt og hiin höfð til að bera ösku

út og vatn inn, og ekkert kennt til munns né handa; voru

eigur hennar látnar ganga samt raeð henni.
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ísleifnr Einarssou.

Faöir: Einar (liann var fyrst lioyrari við Skálholtsskóla, svo

1746 skólameistari þar, yfirgaf það embætti sökiim

augnveiki 1753; hann var 1753—54 settur sýslumaður

í Snæfellsnessýslu, en 1754 ráðsmaður í Skálholti og

um 1768 var hann settur sj'slumaður í Vestmannaeyj-

um, og dó nálægt 1781). Faðir hans var Jón yngri

á Knappavöllum, en móðir Ólöf, dóttir Jóns' Jónssonar.

Móðir: Kristín Einarsdóttir lögrettumanns á Suðurreykjum ís-

leifssonar- Erlondssonar f>orvarðssonar.

Kona fyrri • Guðrún dóttir síra Þorláks í Húsavík, hún dó

1800; börn þeirra lifðu eigi.

Kona seinni: Sigríður, dóttir Gísla prófasts E^órarinssonar í

Odda, giptust 1804

Börn: 1. Gisli er við háskölann utanlands'.

2. Jórunn*.

ísleifur var fæddur á Ási í Holtamannahroppi 21. mai 1765,

var útskrifaður lir Skálholtsskóla 31. maí 1783, sigldi til há-

skólans 1786, tók öll reynslupróf með lofi (laudabilis), fékk

Húnavatnsþing 1790, 12. maí; varð annar assessor í landsyfir-

réttinum 1800, 11. júlí, og fyrsti 18. júní 1817; etatsráð 28.

janúar 1817; jústítíaríus í sama rétti 18. apríl 1834; dó 23.

júlí 1836. Fyrsta veturinn, sem hann var sýslumaður í Húna-
vatnssýslu, dvaldi hann á Þingeyrum, en vorið eptir reisti

hann bú á Geitisskarði, keypti síðan þá jörðu og húsaði hana

mjög vel og bjó þar meðan hann hélt sýsluna og gjörðist bezti

búraaður.

í*egar breytingin var gjOrð á lögþingisréttinum gamla, og

landsyfirrétturinn stofnsettur, var ísleifur sem fyr sagt, gjörður

1800 assessor í honum, flutti Iiann sig þá suður til Reykjavík-

1) Jón faðir Ólafar var á Núpstað.

2) ísleifur var Þórðarson Erlendssonar, o. s. frv.

3) Síra Gísli prestur í Kálfholti átti Sigríði Guðraundsdóttur;

þeirra son síra ísleifur á Arnarbæli á Karítas Markúsddttur

prests frá Odda Jónssonar.

4) Jórunn, fyrri kona málsfærslumanns við yfirdóminn Páis

Pálssonar Melsteðs.
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ur og byggði sér þar væna timburstofu, hvar bann bj(5 um bríð.

Áður en liann skildi við Húnavatnsþing, missti bann þar konu

sína og börni og seldi hann þá eignar- og ábýlisjörðu sína

Geitisskarð. Þogar hann var orðinn assessor, fékk hann sinn-

ar soinni konu. Pess er að geta, að honum þótti svakksamt í

Kcykjavík, og fcll bann upp á, að kaupa sér lítið kot á Alpta-

nesi, scm nefndist Brekka; var það kostalaust og fékkst þar að

eins gras fyrir tvær kýr : þar byggði hann sér snotran bæ og

tvö lítil timburhús, sléttaði allt túnið með mikilli fyrirhöfn,

umgirti það allt og byggði þar hálcigu (eitt kýrgras), og fær

nú af því 6 kúafóður. Fyrir utan hans mikhi frámsj'ni og

framkvæmd í búnaðarbáttum tclst bann raeð hinum beztu lög-

vitringum á landinu. Sumir telja hann stífan í lund og harðan

í dómum, einkum mcðan liann var sýslumaður, cn það bcr til,

að hann cr fastur í skapi.

Svo bar til í stríðstíðinni, að hingað til lands komu enskir

raenn, var hclzt einn til að taka, er gjörði sig nærfellt sera

konung, afsctti erabættismcnn og vildi ráða fyrir alh-i land-

stjórn. Sumum sýndist þetta undarlegt og var hik á flcstum,

en asscssor íslcifur viMi (að sögn) í^mga fyrirmann þcssa fyr-

irtækis, en sá fékk njósn þar um, fangaði Isleif og setti hann

í húsfangelsi. Á skömmu bragði varð eytt þessum óahlarflokki

og allt korast í saraa lag og áður. Konungur særadi þá ass-

essor ísleif fyrir þcnna dugnað sinn fyrst raeð jústitsráðsnafn-

bót og síðan var hann særadur með ctatsráðsnafnbót.

1804, í júní, þcgar aratmaður Stcfán Þórarinsson tók að

sér yfirsjón stiptamtsraanns og amtmanns verka í suðuramtinu,

setti hann þar fyrir assessor ísleif sera að mikhi leyti fullmekt-

ugan sinn, þangað til grcifi Trampc tók við stiptamtmanns og

amtmannsembættunura 1806.

1807, þegar stiptamtraaður Trampe fór utan, gaf hann

assessor ísleiíi fullraagt að stjórna cmbættum sínura, hélt hann

því umboði þangað til 1809 að Trarapo kom út miCð rífkuðura

myndugleika. fegar grcifinn var hér saraa ár fangaður, laus

látinn og farinn til Englands útgaf hann frá Lundiínura 29.

martz 1810 coramissoriura til amtraanns Stefáns J>órarinssonar,

assessors íslcifs Einarssonar og landfógeta Frýðcnsbergs, að

stjórna stipts- og suðuramtinu. íslcifur fekk þá jústitsráðs

nafnbótina. 1811 bættist amtraaður Castenskjoid við komraiss-
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ionina, sem hélzt til 1813. 1815, 20. maí, setti rentukammerið

á ný Isleif assessor fyrir stipts- og amtmannsverk Castenskjolds,

til þess hann 12. maí 1816 sjálfiir kom út og tók við embætti

sínu.

W. F. Krog.

Danskur niaður í báðar ættir; fekk veitingu fyrir Húna-
vatnsþingi 1800, þegar ísleifur varð assessor; hann tók við

Húnavatnssýslu 1801 og hafði aðsetur sitt á Skagastrandar-

kaupstað, meðan hann dvaldi hér í landi og helt sýslima; fóru

litlar sögur afhonum bæði við embættisverk og framferði. Hann
fékk sér veitt fógetaembætti í Noregi 17. apríl lí^03, yfirgaf því

sýsluna og fór utan til Noregs til embættis síns þar 1805;

hann varð fógeti í Jaðars og Dala fógetadæmi.

Sio;nrðiir Snorrasoii.

Faðír: Snorri á Hjaltastöðum í Skagafirði, prostur til Flugu-

mýrarþinga, sonur síra Björns í Stærrárskógi Jónsson-

ar\ góðs bónda, er varð á skipreika og dó 1730, Björns-

sonar.

Móðir: Steinunn, dóttir Sigurðar bónda Sigurðssonar á Geitis-

skarði, sjá að framan, Einarssonar biskups forsteins-

sonar.

Kona fyrri: Guðrún, dóttir I^orsteins á Laxamýri Benidikts-

sonar lögmanns J>orsteinssonar sýslnmanns, sjá hér að

framan og í^ingeyjarþing.

Börn: 1. Hólmfríður dó 1829, giptist Jónasi á Auðunnarstöð-

um, syni Jóns smiðs og Ingibjargar, dóttur Magn-

úsar sýslumanns Gíslasonar, sjá hér að framan; þau

áttu 2 pilta^

Kona seinni: Ingibjörg, ddttir síra Björns í Bdlstaðarhlíð Jóns-

sonar ökdndmusar Árnasonar, sjá að framan.

1) Jón faðir síra Björns er nefndur Jdnsson; hann hrakti úr

Grímsey 1730 upp á Skaga, mætti þar guðlausri meðferð, er

leiddi hann til bana,

2) Þeirra son er Sigurður Lárentius, kand. philos., í Kaup-

mannahöfn.
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Börn: 2. Björn'.

3. Guðrún'-.

Ingibjörg giptist þar eptir Benidikt stúdent, syni síra

Jónasar prúfasts á Höskuldsstöðum Benidiktssonar;

bjuggu þau á Stórugiljá til þess að Benidikt varð

prestur á Melum.

Sigurður Snorrason lærði í Hólaskóla og útskrifaðist þaðan

17^í8^, var síðan um hríð hjá föður sínum til þess er hann fór

fyrir þénara og skrifara til konferentsráðs, riddara, amtmanns
Stefáns I^órarinssonar; vai hann hjá honum nokkur ár, og til

þess að hann fór utan til meiri lærdómsframa; dvaldi hann við

lagavísincla iðkan í Kaupmannahöfn nálægt tvö ár og tók

reynslupróf í danskri lögfræði með heppni, kom svo út og

gjörðist að nokkru leyti fullmektugur amtmanns Stefáns Þór-

arinssonar, og var á Möðruvölhim hjá honum; hann gjörðist og

lögsagnari Júns sýslumanns Jakobssouar í Vaðlaþingi, eptir

Gunnlaug Briem og f^beneser Þorsteinsson.

I^egar Krog, syshimaður í Húnavatnsþingi, yfirgaf þá sýslu

1805, setti amtmaður Sigurð þar sýslumann og fékk hann veit-

ingu konungs fyrir henni 1806, 17. apríl, var þó ennáMöðru-
vöUum og þjónaði 1805—6 bæði Vaðla- og Húnavalnsþingi,

þar til að Gunnlaugur sýslumaður Briem kom til Vaðlasýslu.

1807 llutti Sigurður sig til Húnavatnssyslu algjörlega, gipt-

ist sinni fyrri konu og tók sér bústað á Stúrugiljá, hvar hann

bjó, meðan haun lifði og þar missti hann fyrri konu sína; síðan

giptist hann sinni seinni konu Ingibjörgu, som var uppfóstruð

á Svínavatni af Madm. Ingibjörgu, er þar bjó.

Sigurður sýslumaður dó á Giljá 1813. Haun var meðai-

1) Björn bjó í Belgsholti, átti Ingibjörgu, dóttur síra í*or-

valdar Böðvarssonar; þeirra börn:

a. Síra I*orvaldur á Melstað á Sigríði, dóttur Jónasar Beni-

diktssonar prests á Melum og iJuríðar I*orvaIdsdóttur

Böðvarssonar.

b. Ólafur jarðyrkjumaður.

c. Sigurbjörg.

2) Guðrún átti síra Jón Bjarnasou á Tjörn í Svarfaðardal.

3) réttara 1789.
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inaður á hæð í grannvaxnara lagi, allíríður sýnum, neltmenni,

bezti ritari og ritaði raörg lærdómskver fyrir skólapilla. Hann

hafði liprar og gúðar gáfur, liðuga skapsmuni, laglegur í öllum

embættisvcrkum og vel látinn af íieslum.

Björu Ólafssou.

Faðir: Ólafur, sem átti Vindhæli á Skagaströnd og bj(5 [jar,

efnabúndi; hans faðir var Guðmundur, er lengi bjó á

Árbakka á Skagaströnd, hans faðir Magnús, scm átti

Margreti dóttur síra Bjaina í Vesturhópshólum, haun

bjó og á Arbakka, hans faðir Hallur og svo bóndi á

Árbakka, var ættaður úr Skagafirði, allt bæudafúlk,

Móðir: Guðrún, dóttir Guðmundar bóndamanns, er bjó í Höfn-

um á Skaga Björnssonar\ allt bænda- og almúgafúlk

upp eptir að telja.

Kona: Guðrún dóttir Eunólfs bónda í Sandgerði og Margrétar

Guðnadóttur sýshimanns Sigurðssonar. Faðir Kunólfs

í Sandgerði var liunólfur Sigurðsson, bróðir Guðua

sýslumanns; líunólfur Sigurðsson átti fórunni Korts-

dóttur frá Kirkjubóli Sigurður faðir Kunólfs var búndi

á Stafnesi og KuEÓlfsson, cn kona Sigurðar var Mar-

rét Andrcsdúttir. Kunólfur, faðir Sigurðar, var Svcins-

son og bjó á Stafnesi, hann átti Guðrúnu, dóttur Sig-

urðar í Sandgerði Gíslasonar prófasts í Grindavik,

Bjarnasonar prests Gíslasonar sýslumanns í Miðfelli

Sveinssonar, sjá Arnessýslu.

Börii: 1. Guðrún gipt Jóni stúdent syni Jóns prófasts á

Auðkúlu Jónssonar biskups Teilssonar, þau eiga

börn

:

2. Kunólfur Magnús, sjá hér síðar.

3. Anna Margrét átti Jóscp læ^kni Skaptason.

(Aður íítti Guðrún Kunólfsdúttir Einar Hjaltestcð,

factor á Akurcyri, hann drukknaði á útsiglingu, voru

börn þeirra:

1) Björn var Sveinsson og bjó í Valdarási; haun var bróðir

í>uríðar, konu síra Halldórs Hallssonar á Breiðabólstað.
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a, Pétur á Helgavatiii í Vatnsdal, á Guðríði, dóttir

síra Magnúsar í Steiunesi Árnasouar biskups

Þórariussouar.

b.' Ólaíur Hjaltesteð, stúdent, góðmenui').

Björn Ólafsson var fæddur 1766 og ólst upp á Vindhæli

bjá föður síuum og stuudaði bóndalifuað, la^rði þó að skrifa og

rcikua, gjörðist baun á unga aldri formaður lijá föður sínum

og var biun mesti aflamaður.

í^á féll svo til, að J>órður Helgason, er á fátæki var upp-

alinu bjá Stiesen kaupmanni á Skagaströud uokkur ár og sigldi

síðau, komst í góðan kuuningsskap bjá jiistitsráði Friscb í

Kaupmannaböfu, svo Friscb fékk bonum fyrst vörur til að fara

með í kaupferð til Islauds og gjörði út skipið þar til; var fyrst

svo, að Þórður verzlaði svo Frisch líkaði og lét gjöra fasta

verzluu á Eyjafírði og byggja þar verzlunarbús, en þegar Þórð-

ur verzlaði á Skagaströnd, gjörðist góð vinátta millum bans

og Viudhælisfólks, svo Björu sigldi fyrst með tóröi og tók svo

Pórður banu fyrir assistent, en systur Björns Oddnýju fyrir

ráðskouu, og átti haua síðan ; með benui átti bann tvær dætur

sem lifa ; er önnur þeirra Guðrúu, gipt Birni sýslumanni Blön-

dal, hin giptist Pétri Péturssyui, breppstjóra í Miöbópi í Húua-

vatnssýslu. fórður var maður skarpvitur, íljótráður og fram-

kvæmdarsamur, yíirlætis- og eyðslumaður mikill, þegar banu

hafði fé undir höndum. Svo jústitsráði Frisch væri dulin eyðsla

hans, greip Pórður til ýmissa óleyfilegra meðala í reikniugum

sluum, sem bann af lagði fyrir bouum. Loks fékk Friscb eiu-

hvern pata af, að eigi mundi allt sem réttast og boðaði því

I^órð utan; eu bann trúði illa friðnum og strauk af skipsfjöl

við Svíaríki ; mælt er að bann þar eptir bafi fengið litið skip

til forráða, komið til Norðurlands og boðið Oddnýju kouu siuui

með sér út, en að bún hafi eigi viljað fara svo gott sem í út-

legð.

J^egar Pórður gaf frá sér verzluuina, sem áður er sagt, var

1) Síra Ólafur varð prestur í Saurbæ á HvalQarðarströud;

hanu var afbragðs góður skrifari; haun giptist ekki né átti

börn.

1
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Björn við hana sem fiiktor, og varð að gjöra Frisch skil á því,

er hann undir höndiim hafði aí' fé haus; gekk það margvíslega,

sem hér er of langt iipp að telja.

Um þessar mundir, 1802, fórst og skip þuö, er Einar faktor

Hjaltestoð fór með. Björn tók þá þátt í þeirri verzlun og

giptist ekkjunni 1805, varð og að fara utan til að fullgjöra

reikninga sína, sem faktor við téða vcrzlun. Alls fúr hann

utan þrisvar, og stóð fyrir verzlun á þriðja ár.

I*egar þetta var afstaðið, var Björn settur fyrir t^ingeyra-

klaustur 1807, og skyldi hann halda það up}! á reikning. Orða-

sveimur var, að Björn mundi ekki hafa tapað við burtvikningu

í^órðar, og kona hans mundi líka hafa verið efnagóð, og var

honum því, sem auðugum dugnaðarmanni, er skila var von af,

trúað fyrir klaustrinu og tekjum þcss. 1807 ílutti Björn sig

að {jingeyrum.

J>egar í yfirgangstíð Jörundar öllu var eytt úr jarðabókar-

sjóðunum, var leitað láns til landsins þarfa hjá Birni, sem

mesta auðmanni, hvað hann og vcitti ríkulega, scm þurfti í

brað.

1811 fékk hann til kaups hcimagarðinn Þingeyra ásamt

Hnausum, (fjingeyrar voru illa í standi að húsum og fleiru,

þá er Björn tók við þeim); helir hann húsað þar vel síðan og

gjört marga umbót.

1813, þcgar Sigurður sýslumaður Snorrason dó, var Björn

settur lögsagnari í Húnavatnsþingi, til þess Jón sýslumaður

Jónsson viðtók 1815.

I*að er almæli um Björn, að hann sé mesti láns-

auðs- og dugnaðarniaður, og í öllum hlutum framsýnn, um-

sjónarsamur og aðgælinn, slái engin vindhögg við fjárafla, sé

fastur og glöggur í reikningum, harður í tckjum, scður og

drottnunargjarn, cn valinn maður í mörgu. Guðrún kona hans

tjáist mcsta gæzku- og góðgjörðakvcndi, örhit og hugul. Björn

cr stór maður vexti og þrckinn, eigi fríður í andliti né góð-

mannlcgur, en karlmannk^gur er hann og harðlegur. Kona hans

er bæði frið og góðmannleg.

1843 dó kona Björns, Guðrún Kunólfsdóttir, áður lengi örþjáð

af kraukleik, sárt söknuð af mörgum, nafnfræg fyrir góðgjörðir.
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JÓll JÓllSSOll.

Sjá um liann við Strandasýslu. Hann var st'itur í Stranda-

sýölu 1788, ft'kk veitingu fyrir henui 1794, sloppti henni 1815

og tók þá Húnavatnssýslu, sleppti henni 1820. Hann var

settur í ísafjarðarsýslu 1790: dó 1831. Veitingarbréf hans fyrir

Húnavatnssýslu er dagsctt 23. júlí 1814.

Björii Aiiðnnssou Blöndal.

Faðir: Síra Auðunu í Blöndudalshúlum, sonur sira Jóns á

Bergstöðura Auðunssonar búnda í Borgaríirði Jónssonar.

Möðir: Halldóra, dóttir síra Jóns á Auðkúlu Björnssonar prests

á Hjaltastöðum, Skúlasonar' lögréttumanns á Seilu í

Skagafirði, Péturssonar bónda Skúlasonar.

Kona: Guðrún, dóttir í*órðar faktors Helgasonar; þau giptust

1821.

B'órn: 1. Björn Lúðvíg-.

2. Jún Auðunn'^

3. Benidikt Gísli^

4. Sigríður Oddný^.

5. Bjarni Magnús^.

1) Skúli á Seilu, faðir síra Björns, föður síra Jóns, varOIafs-

son, Bergþórssonar, Særaundssonar prests í Glaumbæ, Kárs-

soDar.

2) Lúðvík átti Karínu Jónsdóttur, hálfsystur Soffiu, ekkju

Þórðar yfiidómsstjóra Jónassonar.

3) Jón var fyrst prestur á Hotí á Skagaströnd, hætti við

prestskap og sló sér til verzlunar, átti Arndísi, dóttur Péturs í

Miðhópi og Soffiu, systur Guðrúnar móður hans; þau skildu.

4) Benidikt í Hvamrai í Vatnsdal á Margréti, dóttur síra

Sigvalda í Grímstungum.

5) Sigríður átti síra Sigfús á Undirfelli, son síra Jóns í

Eeykjalilíð.

3) Magnús átti Kagnheiði, dóttur Odds lyfsala á Akureyri,

barnlaus.

41
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6. Þorlákur Stetan'.

7. Guiiiilaugur Pétur'.

8. Ágúst Theódór '.

9. Lárus Þórarinii^

10. Jósep Gottfrið^

11. Páll Jakob^

Björn Auðunsson, er að viðurneí'ni kallar sig Blöndal, var

fæddur í ndvember 1787 í Blöndudalshólum, kom í Keykjavík-

urskóla 1802 og útskrifaðist þaðan 1809, ætlaði svo að verða

kapellán, en það brást, sigldi því, og tók reynslupróf í danskri

lögfræði með heppni, kom svo út' og gjörðist skrifari hjá stipt-

amtmanni Moltke.

1820, þegar Jón sýslumaður frá sagði sér Húnavatnsþing,

fékk Björn veitingu fyrir því, tók sér bústað í Hvammi í Vatns-

dal og húsaði þar vel; hann heíir og aðra jörð með, er heitir

Flaga; fjölda mikinn kvikfjár heíir hann og er sagður mesti upp-

gangsmaður og búhöldur góður. Hann hefir orðið að veradóm-

ari í drápsmáli og iðulega í öðrum iUvirkjamálum í sýslu sinni

og farnast það vel; var þsr mjög róstusamt, er hann kom til

sýsiunnar. Hann tjáist mikið sinnugur gætinn og spakur mað-

ur ; hann var fremur öðrum sýslumönnum norðanlands valinn í

1) Porlákur, drukknaði á Isafirði, átti fyr Hólmfríði Böðvars-

dóttur frá Melstað, svo Jakobínu, dóttur síra Jakobs Finnboga-

sonar.

2) Gunnlaugur varð sýslumaður í Barðastrandarsýslu, sjá þar

um hann.

3) Ágúst átti Jóhönuu Jónsddttur frá Beinakeldu Jdhannes-

sonar prests í Grímsey.

4) Lárus sýslumaður, sjá hér síðar.

5) Jdsep átti Önnu, ddttur Kristjáns kaupmanns Möllers.

6) Páll læknir í Stafholtsey á Elínu, launddttur Jdns sýslu-

manns f*drðarsonar f*droddssonar.

7) Aður en Björn varð skrifari stiptamtmanns Moltkes, var

hann um stuttan tíma á skrifstofu í Skjelskör hjá Grími Jdus-

syni, er hér varð síðar amtmaður.
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embættisœanna nefndina í Reykjavík og þótti opt leggja heppi-

lega til mála'. 184G í yfirgeysandi mislingasótt dó hann á 59.

aldursári-, og hafði iim þær mundir^ verið sæmdur með kanselli-

ráðs nafnbót, en fregnin um það kom ekki hingað út, fyrri en

að hann var dáinn^^. Kona hans Guðrún var mesta búsýslu kona

og þótt mikill væri barnafjöldi þeirra, rökuðu þau saman miklu

fé í þau 26 ár, sem þau saman bjuggu, svo að við fráfall hans

tjáist dánarbúið að hafa verið um 18,000 rd. mest í peningum.

Ruuólfnr Ma^uús Björusson Ólseu.

Faðir: Björn Olafsson, umboðshaldari ÍJÍngeyraklaustursjarða,

sjá að framan.

Móðir: Guðrún Runólfsdóttir frá Sandgerði á Suðurlandi, sjá

hér að framan.

Konci: Ingunn, döttir kammerráðs og sj'slumanns Jóns á Mel-

um við Hrútafjörð Jónssonar.

B'órn: 1. Guðrún Ingunn.

2. Anna Margrét.

3. Ingunn Guðlaug.

4. Jón (2 önnur dáin 1847)*.

Runólfur Magnús er borinn um 1817, ólst fyrst upp í for-

eldrahúsum, fór síðan í Bessastaðaskóla og útskrifaðist þaðan

um 1840, gjörðist þénari og skrifari hjá amtmanni Bjarna

1) Hann sat og á alþingi 1845, sem konungkjörinn þing-

maður.

2) Hann andaðist 23. júní.

3) pað var 26. iúh', eða liðugum mánuði eptir lát hans, því

fregnin um lát hans hefir þá eigi verið komin til Kaupmanna-

hafnar.

4) Börn þeirra Magnúsar og Ingunnar, er upp komust, voru:

a. Ingunn átti Jón, son Ásgeiis Einarssonar á Pingeyrum,

þau systra börn, sjá Strandasýslu.

b. Elín átti Eggert kaupmann Gunnarsson, dó barnlaus.

c. Björn, kennari við lærða skóhinn í Reykjavik, ógiptur.

d. Margrét ógipt.

41*
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Thorarensen, sem voitti honum Þingeyraklausturs jarða umboð,

þegar faðir hans vildi losast við það.

Runólfur tók sér, þá er hann var giptur, bústað á Núpi,

og bjó þar fá ár, til þess að hann flutti að f>ingeyrura og tók

viö umboðinu af föður sínum. Kunólfur er sagður búsýslu-

maður mikill og eptir sinni stöðu vel menntaður í mörgu. 1846,

þpgar Björn sýshimaður Auðunsson Blöndal dó, setti amtmað-

ur Grimur Jónsson hann fyrir Húnavatnsþing til þess konung-

ur veitti sýsluna; árið 1846 vildi svo til, að það ár fellu til

mörg auðug dánarbú í Húnavatnssýslu, og auðgaðist Runólfur

m.jög bæði af þeim og öðrum tekjum sýslunnar; hann tjáist að

hafa staðið vel í embættinu þetta eina ár, sem hann hafði

sýsluna, en kom á þeim tíma eigi til dómaragjörða. 1847, um
miðsumarsskeið, afhenti hann Arnóri sýslumanni öll sýslunnar

embættisskjöl og gegnir nú einungis jarðaumboðsembætti sínu.

Ariiór Ariiason.

Sjá um liann við Þingeyjarþing. Kins og þar segir, fékk

hann veitingu fyrir Húnavatnsþingi 1847 og kom til sýslunnar

um mitt sumar 1877 og tók við sýsluskjölunum.

V i ð 1) æ í i r.

Arwór Áruasoii.

Hann dó að Ytriey 24. jiíní 1859, ókvæntur og barnlaus.

Hann varð kammerráð 1854.

Kri.stjáii Kristjánssoii.

Sjá um hann Skaptafellssýslu og Hegranessýslu. Eins og

sagt er hér að framan, bls. 431 og 432, var honum veitt 8.

maí 1860 Húnavatnssýsla, er hann hélt, unz hann varð amt-

maður í norður- og austuramtinu hinn 13. apríl 1871. í

Húnavatnssýslu bjó hann á Goitisskarði, keypti hann þá jörð,

en seldi hana aptur, þegar hann varð amtmaður, sjá Lögfræð-

ingatal Magnúsar yfirdómara Stephensens,
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Bjariii Eiuar Mag;nnsson.

Sjá um hann Vestmannaeyjasýslu og Lögfræðingatal Magn-

úsar yfird(ima,ra Stepbensens. Honum var veitt Húnavatnssýsla

24 júlí 1871; þar bjó bann á Geitisskarði, er bann keypti.

Hann úó snöggb^ga á beimili sínu 25. maí 1876.

Eggert Gnnnlangsson Breim.

Sjá um hann ísaQarðar, Eyjafjarðar og Skagafjarðar sýshir

og Lögfræðingatal Magnúsar yfirdómara Stepbensens. Hann

var settur fyrir Húnavatssýshi 25. júli 1870 og fékk veitiugu

fyrir henni 2. nóvember s. á., en bann flutti eigi þangað, og

fékk 12 apríl árið eptir leyfi til að vera kyrr í Skagafjarðar-

sýslu.

Lárns |>órarinn Björnsson Blöndal.

Sjá um hann við Dalasýslu og Lögfræðingatal Magnúsar

yfirdómara Stepbensens. Lárusi var veitt Húnavatnssýsla 12.

apríl 1877, flutti bann sig þá að Kornsá, sem er landssjóðs-

jörð, og býr þar. Hann sat á alþingi 1881, sem þingmaður

Húnvetninga.
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Leiðrjettingar og prentvillnr.

Bls. 4., línu 16., er sagt, að Sigmundur Gunnarsson hafi dáið

1235, en það er eigi rétt, því hann var í Flóabardaga með
pórbi kakala, en bardagi sá var 1244.

— 4., 1. 24. |Jorvaldur var brenndur inni 1228.

— 7., 1. 17. Helga væna átti með Þorkeli í Hraundal; börn

þeirra einn son, les: Helga væna átti með porkeli í Hraun-

dal börn; þeirra einn son.

— 18., 1. 32. Sumstaðar telst þó Einar, son Jóns, sonur

Guðrúnar, en eigi Bjargar, les: P^inar (sjá um hann seinna)

var þó sonur Jóns og Guðrúnar, en telst sumstaðar sonur

Bjargar.

— 26, 1. 7. 1461, les: 1362.

— 27. Að Arnfinnur sýslumaður Jónsson (sjá bls. 176) hafi

verið sonur Jóns Finnbogasonar, sést enn fremur af því,

að Arnfinnur átti son, er Oddur hét (sjá bls. 130), og

Oddur aptur sonu, er hétu: Jón, Þorgrímur, Halldór, er

allir lifðu um siðaskiptin og nokkuð eptir þau; nú fær það

eigi staðizt tímans vegna, að bræður þessir — Porgrímur

átti Þórunni, dóttur Bjarna Torfasonar frá Klofa, Halldór

Guðrúnu Gunnarsdóttur frá Ökrum — hafi verið synir

Odds Finnbogasonar gamla; þar að auki hefi eg hvergi

séð getið þessa Odds Finnbogasonar; en þarámóti kemur

það vel heim við tímann, að Oddur, faðir þeirra, hafi verið

sonarson Jóns, sonar Finnboga gamla, og virðist það auðsætt,

að í ættartölu þessari hefir upprunalega staðið "Arnfinnur"

raillum Odds og Jóns, en hefir af vanvara verið sleppt út

úr af þeim, er hefir afritað ættina, og Oddur viö það

. verið gjörður að bróður Jóns. Öðruvísi, en nú hefir verið



637

sagt, geta þessir menn eigi verið komnir af Finnboga
• gamla, en af honum liafa þeir verið komnir.

Bls 29., 1. 8. a, n., vitnisbréíi, les: vitnisburðarbréíi.

— 53., 1. 20., Asgeirs Hallssonar, les: Ásgríms Hallssonar.

— 55., 1. 2. a. n, síra Jón Ólafsson, les: síra Jón Tómasson.
— 58., síra Sigfús í Gaulverjabæ, ætti að vera: síra Vigfús í

Gaulverjabæ.

— 66., 1. 7.-8., Jóni Ásgeirssyni, les: Jóni Ásgrímssyni.
— 89 , 1. 3., syndur, les: rýndur.

— 92., 1. 6., Sigurð, les: Sigmund.
— 102., 1. 18., 88, mun eiga að vera 08. Fyrri kona Magn-

úsar í Bræðratungu hét Jarðþrúður, ekki Aruþrúður, það
sést af legsteini í Bræðratungu kirkjugarði.

— 105., 1. 3. a. n.. Bjarnar, los.- Bjarna.

— 105., 1. 8., 1595, les: 1695.

— 118 , í 2. neðanm.gr., Sigríði, les: Guðrúnu
— 120., 1. 22., 1616, les: 1716,

— 137., Ólafsdal, les: Ólafsfirði.

— 141., 1. 7.-8., Herdísar Oddsdóttur, systur, les: Herdísar

móðursystur.

— 141., I. 9.— 10., svo þeir Haukur og Gissur hafa verið

bræðrasynir, les: svo þau Steinunn kona Hauks og Gissur

hafa verið bræðrabörn.

— 151., 1. 5.-6 , Björnssonar Drumbs í Hjarðarholti, Svaít-

höfðasonar samastaðar, Dugfússonar Púrarinssonar frá

Snóksdal, ætti aðvera: Björnssonar, Svarthöfðasonar, Dug-
fússonar, Þorleifssonar.

— 182. Dóttir Ara lögmanns, sú er átti Sigurð t'orbergsson,

nefnist ýmist I^órunn eða fóra, en í*óra mun réttara.

— 185., I. 13., prestur, les: prestar.

— 191., Jón Grímsson, seinni maður Ólafar Nikulásdóttur,

kallaðist og Gröuson eptir móður sinni, og svo kallast

hann, bls. 58.

— 192., 1. 3., 1555, á að vera: 1535.

— 219. Hallottu í'orsteinsdóttur, á að vera: Hallottu I*or-

leifsdóttur.

— 236. Stótubrokku, les: Stórubrekku.

— 242. Pað er víst réttara, að síra Björn á Grenjaðarstað

hafi dáið 1766.
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Bls. 244. í^ar stendur: sírn Jón Torfason, o. s. frv., en á að

vera: síra Jón Torfason á Breiðabólstað Jónssonar Gissur-

arsonar; síra Torfi testamcnteraði, o. s. frv.

— 258. I^au Lárus og Sophia er sjálfsagt ritvilla og á að

vera: Þau Lárus og þórunn.

— 260., 1. 29. Selárdal, á að vera: Sauðlauksdal.

— 261., L 11. Önnu Hannesdóttur, les: Ólöfu Hannesdóttur,

— 264. L 15.— 16., af Birni bónda Magnússyni, mun það

ekki eiga að vera: af Magnúsi bónda Björnssyni? sem sé

föður síra Björns á Grenjaðarstað.

— 267., 1. 12. Sveinssonar, les: Sölvasonar.

— 272., L 3. a. n. Sigríður Anna, á áð vera: Anna Margrét.

— 275., 1. 7. a. n. Hólmfríði, á að vera: Guðrúnu.

— 285., 1. 14., sem sem hún nær, les: það sem hún nær.

— — - 11. a. n. Jón Jónsson, les: Jón Jakobsson.

— 288., I. 18. Valdimar, les: Vilhjálmur.

— — - 19. Jóhann, les: Jóhanna.

— — - 21. Steindórssonar, les: Pálssonar.

— 289., I. 3. a. n., á eptir «amtmanns Hafsteins" má bæta

inn i:

£. Síra Gunnar heitinn á Svalbarði, átti Valgerði f>or-

steinsdóttur, systur Hallddru, konu Tryggva; þeirra dótt-

ir Jóhanna.

— 299., I. 5. Eirík, les: Eiríks.

— 300., I. 5., og held og, les: og held eg.

— 315. Kona Olafs Grímssonar hét Salbjörg Gunnarsdóttir;

þau hjón áttu Brúarland, og gaf hann það í prófentu með
henni Hólakirkju. Salbjörg nefnist húsfreyja í bréfi Niku-

lásar príors á MöðruvöIIum, er sýnir, að þau hjón hafa

verið í miklum metum.
— 319., L 10., áti, les: átti.

— 339., L 2. a. n. Guðlaugur. les: Gunnlaugur.

— 343., I. 4. a n. Gerhans, les: Gerkens.

— 344, L 17., síra Stefán HalIdÖrsson, les: síra Stefán Hall-

kelsson.

— 348., L 16., í Mýrdal, les: MiðdaL
— 362. Dómur sá, er Jón lögmaður Jónsson lét 1583 ganga

út af kæru Guðmundar Halldórssonar yíir dómi Sigurðar

sýslumanns, var dómur hans sem lögmanns; Guðmundur
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hafði orðið brotlegur, meðan Jón var sýslumaður í Skaga-

fjarðarsyslu, en svo liðu 2 ár, þangað til Jón hætti að

vera þar sýslumaður, þá tekur Sigurður málið upp,

sjálfsagt eptir að hann var orðinn þar sýslumaður.

Jón lögmaður hefir því eigi haft Skagafjarðarsýslu lengur

en i hæsta lagi til 1580, sjá og bls 528.

Bls. 362. Hallgrímssonar prests Sveinbjarnarsonar, les: Hall-

grimssonar Sveinbjarnarsonar prests.

— 365—366. f>að var Grímur, bróðir (juðnýjar, er ílýði á

náðir Hólakirkju, en ekki Jón.

— 369. Að vísu átti síra Sigurður á Auðkúlu son, er Egill

hét, en sá EgiU mun hafa dáið barnlaus; Egill, afi Sigurð-

ar í Krossanesi, var son Illuga, sonar síra Sigurðar.

— 377., 1. 24. Halldórs var lögmanns, les: Halldórs lögmanns.

— 378., 1. 10., 1466, les: 1646.

— 379., 1. 1. neðanm., Solveigii. les: Sólborgu.

— 395. f'að var mál manna, að síra Arni Þorsteinsson á

Kirkjubæ mundi vera son síra Stefáns Þorleifssonar; hét

móðir síra Arna Þórdís, og var hún systir Pórunnar, fyrri

konu síra Stefáns.

— 397. Í stað 5. neðanmálsgreinarinnar komi: Foreldri síra

Einars Arnasonar á Sauðanesi voru Árni Magnússon og

í^órdís Jónsdóttir í Leirhöfn á Melrakkasléttu, en hinn

sanui faðir síra Einars var af mörgum álitinn síra Jóhann

Kristjánsson, er seinna varð prestur á Mælifelli; síra Jó-

hann var stjúpsonur síra Arna Skaptasonar.

— 398., 1. 15. Sveinstöðum, les: Steinstöðum.

— 402., 1. 3. a. n. Kristínu, les: Guðlaugu.

— 403., 1. 2. a. n. Sigríðar, les: Sigurðar.

— 414., 1. 26., síra í*orkels, les: síra í^orláks.

— 447., 1. 27., Brandsdóttir, les: Steinsdóttir.

— 460., 1. i2. Borkey, les: Brokey.

— 463., 1. 5. a. n. Þorkelssonar, les: Porlákssonar.

— 466., 1. 3. a. n. '>f*órðar», mun líklega eiga að vera: í^ór-

arins.

— 471., 1. 2. a. n., dóttur, les: sonardóttur.

— 475., Bólastaðarhlið, les: Bólstaðarhlíð.

— 479., 1. 21., dóttur Jóns Ormssonar, les: dóttur Orms.

— 480., 1. 8.-9. "Einarssonar" ætti að falla burtu.
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490., 1. 4. neðanm., Sigurður eldri, les: Sigríður eldri.

510., Pétur syslumann á Bustarfelli Bjarnason, les: Pétur

son Bjarna sjslumanns á Bustarfelli.

511. Aðrir telja, að Bárður Gíslason hafi búið í Vatnsdal

í Rangárþingi.

512. |>ótt sagt sé, að Einar Ólafsson hafi verið kominn af

Guðmundi Arasyni í Flatatungu, er líklegast að hann hafi

verið kominn af Guðmundi Gíslasyni í Flatatungu.

i^l3. Happahlíð, les: Huppahh'ð.

5i9. Kristján Valkendorph, les: Kristofer Valkendorph.

522. Glatardalstungu, les: Galtardalstungu.

Merkin neðanmáls: 7, 7, 8, 9, les: 7, 8, 9, 10.

551., 1. 1., lambatolli, les: lambatoU.

564., Eiarsnesi, les: Einarsnesi.

566., neðanm. 3. ^., síra Jóhannes, les: síra Jónatan.

582., 1. 5. |>orkelssonar, les: Hallgrímssonar.

— - 27. í>orvarður, les: í>orvaldur.

— 1. neðanmálsgreinin er ekki alveg rétt, og ætti end-

— irinn frá orðinu háðir að falla burt.

584., 1. 5. Kristjáns Heidemanns, les: Kristofers Heide-

manns.

596., Skúla biskups,les: porláks biskups.

598., í*ingeyraþing, les: í>ingeyjarþing.

608., 1. 1. Klements sýslumann, les: Sumarliða Klemensson

sýslumann.

610., Grðrúnu les: Guðrúnu.

• 613., 1. 3. neðanm., í Vallanesi, les: í Sauðanesi.

— - 5. n. m., hans kona Kristín, les: hans kona Guð-

rún dóttir Árna sýslumanns á Eyðum Magnús-

sonar, þeirra son síra Ketill á Svalbarði, hans

kona Kristín.

— - 6. þeirra son Árni, les: og Árni.

- — - 7. Björns, les: Bjarna.

• — - 8. Björns, les: Bjarna.

620., 1. 5. Jónas, les: Jón.

- 623., 1. 5. a. n., uppeldisdóttir, les: laundóttir.

- 629. I^essa sögu um f>órð hefi eg heyrt nokkuð öðruvísi,

og er það víst réttara. Með verzlunarskipinu frá Frisch

kom maður nokkur, er ganga átti mjög hart að I*órði, ef
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hann eigi gæti staðið í skilum, en sama kvöldið og skipið

kom, fékk í^órður sér hesta á laun og ötulan fylgdarmann,

og hélt af stað um nóttina, þegar allir voru háttaðir, á

leið suður til Keykjavíkur; þegar hann þangað kom, var

þar skip, er var með öllu ferðbúið til útlanda; náði Þórð-

ur með mestu naumindum í það, og komst í það undir

eins og hann kom til Reykjavíkur. Undir eins um morg-
uninn, eptir að fórður um nóttina fór frá Akureyri, voru

menn sendir, er áttu að elta hann og handsama, en þeir

komu til Reykjavíkur rétt þegar skipið, sem pórður var

með, var komið úr augsjn. f'að er með öllu víst, að í*órð-

ur kom nokkru seinna til Húnavatnssýslu sem skipherra

á hollenzkri fiskiskútu, en gjörði lítið vart um sig, og

vildi fá Oddnýju konu sína með sér, en Björn bróðir

hennar vildi ekki að hún færi.



í

i



Registur yfir mtiniianöfii.

Agues Bjaniad. 601.

— Erlendsd. 582.

— Eiríksd. 96.

— Grimsd. 314, 517.

— ÓlaM. 371.

— Pétursd. 325, 326, 489.

Ágúst Björnss. Bluiidal 632.

Akra-Kristín, sjá Kristíu |)or-

steiusd.

Albert Svíakouungur 302.

— ThorTaldseumyndasmiður 57,

368, 575.

Alflieiður Einarsd., s^'stir niag.

Hálfdáus 251.

— Eiuarsd. (prests) Tómass. 128.

— Jóusd. 128.

Ambrosius Illiquod hirðstjóri 173,

177.

Ámundi Pálss. prestur 381.

Andersen, faðir Carls skálds 129.

Andreas biskup 40.

Andrés Bjarnas. á Melgrasejri 498,— Gíslas. hirðstjóri 301, 449.— Guðumndss. 444.

— Hemmert kaupmaður 614.— Sigfúss. 79.

— Sveinss. hirðstjóri 299.
— Sæmundss. 144.

— porleifss. frá Stóradal 602.
Anika grænlenzka 614.

Anna Beuediktsd. 275.

.
— Bjarnad, 499.

— Björnsd. 367.

— Björnsd. frá Gilsárteigi 510.

— Björnsd. Hanuess. 323, 324.

Anua Björusd. (prests) Magnúss.

242, 258.

— Björnsd. (sj^sluuumus) Pálss.

245.

— Durothea Glan 412.

— Einarsd. (prests) Árnas. 259,

262.

— Einarsd. (prests) Sigurðss. 61,

613.

— Eyjólfsd. (í Dal) eldri 328.

— Ejjólfsd. (1 Dai) jugri 45,

69, 82, 83, 328.

— Halldórsd. (Vídalins) 261,

400, 614.

— Jónsd. Arngrímss. 620.

— Jónsd. (prests) Erlendss. 355.

— Jónsd. (prófasts) Halldórss.

622.

— Jónsd. (sjslumanns Jónss.

274, 615.

— Jóusd. Magnúss. 503.

— Jónsd. Sighvatss. 563.

— Kristjánsd. 632.

— Margrét Björnsd. 6.28.

— Margrét Friðriksd. 272 (sbr.

leiðr. 638).

— Margrét Hannesd. 535.

— Margét Lárusd. 255.

— María Rafnsd. 604.

— Narfad. 194.

— Ólafsd. 622.

— Siguj Álfhildur 293.

— Sigríður Stefánsd. 272.

— Skúlad. 355.

— Soffía Lárusd. 590.



644

Anna Soffía Ólafsd. 591.

— Stefánsd. prests Láruss. 119,

259.

— Stefánsd. (prests í Vallauesi)

Ólafss. 271.

— Stefánsd. (prests á Hösknlds-

stöðum) Ólafss. 243, 415,

419, 420.

— Stefánsd. (umboðshaldara

Schevings) 281, 415.

— pórðard. Hákonars. 541,

— fórðard. (hájfirdómara) Jón-

ass. 292.

— porsteinsd. 260.

Antonius Corvinus 339.

Ari á Mói 236.

— Andrésson í Bæ 313.

— Aras. læknir á Elugumýri

119, 388, 394, 423.

— Böðvarss. 453.

— Daðas. 448, 459.

— Guðlaugss. prestur í Vest-

mannaeyjum 611.

— Guðmundss. (?) 24.

— Guðmundss. ríki á Eeykhól-

um 24. 25, 312, 444.

— Guðmundss. Einarss. 85, 229,

366, 373, 381,491.512,550.
— Guðmundss. prestur á Mæli-

felli 344, 512.

— Guðnas. sjslumaður476,502.

— Hallss. 552.

— Ingimundss. 24.

— Jónss. lögmaður 181, 182

(sbr. leiðr. 637), 183, 184,

186, 187, 191, 192, 197—
199, 208, 211—214, 217,

222, 228, 323, 329, 330,

342, 565, 370.

Ari Jónss. á Sökku 57, 408.

— Magnússon sýslumaður í ögri

42, 230, 231, 242, 372, 378,

546, 548—550.
— Magnúss. (prests) pórhallas.

540.

— Marss. 24.

— Olafss. á Skútustöðum 394,

395. 566.

— Ólafss. Tómass. 370.

— Sigurðss. á Grýtu 322, 323,

— Sigurðss. Björnss. 349.

— Sigurðss. porbergss. 188, 343-

— stóri, faðir Torfa 311.

— Teitss. 562.

— Tómass. 325, 488.

— Tumas (Tómass.?) 504.

— Vigfúss. 442.

— pórarinss. 62.

— J>orbjörnss. prestur officialis

28.

— porgilss. 24.

— porkelss. sýslumaður í Haga

231, 248, 540, 562, 569. d
— porleifss. prestur á Tjörn í

'

Svarfaðardal 394, 395.

— pormóðss. 504.

Arild Hvítfeld 229.

Arnbjörg Erlendsd. 227.

Arnbjörn Arnas. á Giljá 402.

— bóndi 20.

— Einarss. 442, 444.

— Jónss. 91.

— Jónss. prestur á Undirfelli 98.

— porgrímss. 319.

Arndís Guðmundsd. 417.

— Jónsd. (lögréttumanns) Eg'

ilss. 367, 530, 577.

— Jónsd. (prests) Jónss. 577.
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Arndís Jónsd. össurars. 344.

— Magnúsd. 392.

— Pétursd. (í Akurej'jum) Frið-

rikss. 417.
'

— Pétursd. (í Miðhópi) Péturss.

631.

Arnfiunur Guðmundss. íBæ 170,

176, 233.

— Jónss. sýslumaður 17, 21,

27 (sbr. 636), 147, 170, 176,

177, 233, 357, 447, 558.

— Jónss. Arnfinnss. í Hlíð 349,

479.

— Sigurðss. prestur á Stað í

Hrútafijði 177, 547.

— I^orsteinss. 12, 16, 17, 18, 27,

146, 152, 154, 160, 170, 298,

299, 302—304, 348.

Arnfríður Benediktsd. 223, 232.

— Björnsd. 357.

— Böðvare.d. 298.

— Guðmuadsd. 388.

— Jónsd. 581.

— Jónsd, (á Draflastöðum) 351,

478.

— Ormsd. 398.

— Torfad. 34, 340.

Arngrímur Bjarnas. 253. 598.

— Björnss 110.

— Einarss. prestur á Staðar-

bakka (aðrir Grímur) 117.

— Halldórss. prestur á Bægisá

622.

— Hrólfss. sjslumaður 98, 102,

110, 111—114, 244, 570.

— Jónss. Finnbogas. 33, 34,

361(?).

— Jónss. (rangt Jónass.) Arn-

grímss. (lögsagnara) 620.

Arngrímur Jónss. Arngrímss.

lærða) 356.

— Jónss. lærði, prófastur á Mel-

stað 356, 478, 490, 493, 498,

529, 535, 556, 559, 560, 582.

— Jónss. lögsagnari 619, 621.

— Jónss. prestur 582.

— Jónss. prestur á Melum 622-

— Ljótss. 561.

— Runólfss. 111,

— Stjrkárss. 551, 552.

— Tómass. lögréttumaður 61,

— Tómass. á Brekku 555, (ef

til vill sami og bls. 61).

— pórðars. 145, 318.

Arni í Aski (eða Askej) 9, 14,

138, 139, 143.

— ábóti í Yeri 51.

— Amundas prestur á Setbergi

524.

— Arnas. í Garðsvík 555

— Aruörss. prestur í Hítardal

184, 330.

— Beinteinn Gíslas. 133.

— Bessas. 53, 482, 484.

— í Bíldudal 378,

— Björnss. 115,

— Björnss, 1 Steinnesi 360,

— Bjornss. (prófasts) Gíslas. 43,

576.

— Björnss. Jónss. (biskups) 323,

324, 371, 373, 374, 478,

532. 576.

— Björnss. (á Laxamjri) Magn-
úss. 1 Haga 364, 511.

— Björnss. (ríka) porleifss. 21.

— Björnss. pórarinss. 616.

— Brandss. 65, 454. 455,

— Böðvarss, skáld 521.
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Arni Daðas. lögTéttumaður 509,

531, 554.

— Davíðss. stúdent 131.

— Egilss. lögrettuniaður 234.

— Einarss. 525, 526.

— Einarss. Árnas. 28, 29, 308.

— Einarss., faðir Ásíieirs 3('4.

— Einarss. 1 Auðbrekku 150,

151, 152, 439.

— Einarss., faðir Ólafar 23, 152,

162.

— Einarss. á Osi 500.

— Einarss. prestur í Garði 61,

80.

— Eiríkss. Árnas. 484, 485.

— Eirikss., bróðir Jóns konfer-

enzráðs 540.

— Eirikss. (prests) Ketilss. 613

(sbr. 640).

— Einnbogas. 27.

— Geirss. 453.

— Geirss. landsskrifari 569.

— Geirss. Yídalín 265.

— Gestss. 127.

— Gíslas. 340.

— Gíslas. Árnas. 480.

— Gíslas. 375.

— Gíslas. á Halldórsstúðum 395,

566.

— Gíslas. sýslumaður á Hlíðar-

enda 30, 34, 42, 69, 222,

226, 231, 307, 353, 363.

379, 470,492, 506,511,513,

514—516, 519, 520, 525,

527, 533, 535.

— Gíslas. prestur 1 Holti undir

EyjafjöUum 58, 328.

— Gíslas. á ísleifsstöðum 126

— Gíslas. á Staðarfelli 42, 63.

Arni Guðmuudss. 362

Gnðmundss. Stcindórss. 579.

Guðvarðss. 350.

.Qiill 480.

Halldórss. Helgas. 314, 521.

Hall<?rimss. Bacbmann 120.

Hallgrímss. í Siííluvik 614.

Helgas. í Garði 602.

Helgas. stiptprófiistur 134.

Hjaltas. 542.

HOákuldss. 153, 154, 173.

Hlugas. prestur að Hoíi á

Skagaströnd 588.

Jónss. Aruas. fprests) 333.

Jónss., bróðir scra Búa 388.

Jónss. lögrettumaður 225.

Jónss. (prests) Egilss. prestur

241.

Jóuss. gamli á Borg 126.

Jónss. (læknis) Péturss. 267.

Jóuss. prestur að Hofi á

Skagaströnd 584.

Jóns. Reynistaðarmágur,

kaupmaður 400, 613.

Loptss. í Sælingsdal 280,

310.

Magnúss. 601.

Magni'iss. assessor 60, 97,^

103, 104, 114, 170, 279,;

535, 596.

Magnúss. Dalskeggur (ranc

Markúss.) 28, 194.

Magnúss. Benediktss. 544.

Magnúss. sýslumaður á Ey
um 56, 69, 195, 456, 640.J

Magnús. á GrjHubakka 71

96, 190, 240, 490. 558.

Magnúss. á Heylæk 58.

Magnúss. í Leirhöfn 639.
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Arni Magniiss.' (á Kóngsbakka)

Bjarnas. 580.

— Magnúss. forkelss. 175.

— Narfas. 460.

— NTikuláss. 56.

— Oddss. 449.

— Oddss. (sj'sliimaður) 524, 554.

— Oddss. lögmaður 82. 92, 100,

233, 385, 520, 564.

— Olas. Sandholt kaupmaður

614

— Ólafss. 183.

— Olafss. niildi biskup 11, 18,

27, 28, 305, 317.

— Péturss. Filippuss. 576, 577.

— Péturss. Loptss. 96, 183. 195,

240, 308, 309, 326, 374, 403,

449, 456.

— Sigurðss., fyrri prestur á

Skorrastað 65.

— Sigurðs. síðari prestur á

Skorrastað 65

— Sigurðss. prófastur í Holti

uudir E^'jafjöllum 287.

— Sigurðss. í Höfnum 349.

— Sigurðss. Björnss. 350.

— Sigurðss. frá Marteinstungu

355.

— Skaptas. prestur á Sauðaucsi

396, 397, 639.

— Skaptas. prestur að Hcálsi í

Haniarsfirði 126, 396, 604.

— Skúlas. 323, 504(?).

— Snorras. prestur á Tjörn í

Svarfaðardul 603.

— Stefánss. í Húsey 259.

— Sveinbjörnss. 26.

— Sveinss. 576.

— Sæmundss. 12.

— Sæmundss. sýslumaður 363-

Arni Teitss. 326, 489, 551.

— Tómass. 402.

— Tómass. Aras. 349.

- Tómass. prestur á Bægisá

332, 402, 538.

— Viofúss. 125.

— Yigfúss. prestur á Hólmum
510.

— pórarinss. 111.

— pórarinss. biskup á Hólum

250, 259, 260, 536, 556. 629.

— porbjörnss. á Kimbastöðum

480.

— pórðars. birðstj(5ri 449, 450.

— pórðars. á Arnbeiðarstöðum

558.

— porlákss., Staða-Arui, biskup

139.

— porleifss. (í Vatnsfirði) Árnas.

21, 23, 452, 481.

— porleifss. bróðir Teits ríka

(prestur) 35, 66, 482.

— porleifss. á Móbergi 558.

— J)orleifss. prestur i Arnarbæli

117, 380.

— póroddss. 341.

— J)orsteinss. í Fljótum 18, 176.

— porsteinss. í Bólstaðarblíð 87,

252,402,587, 588,598, 609.

— porsteinss. prestur á Kirkju-

bæ 397, (sbr. 639).

— porvarðss. prestur 1 Vallanesi

455.

Arnór Árnas. sýslumaður, kamm-

erráð 132, 133, 634.

— Árnas, prestur cá Bergstöðuni

250.

— Jónss. 58.

— Jóuss. 234.

— Jónss. sýslumaður 132, 266.
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Arnprúður Björnsd. 357.

— Magnúsd. 9, 143, 298.

— pórarinsd. 62.

Asa kona Arna í Aski 9, 138,

139, 143.

— Egilsd. 453, 472, 473, 477.

— Eiríksd. 8, 15, 139, 143.

— Gottskálksd. 480.

— Jónsd. Finnbogas. 147.

— Jóusd. (timburmauns) Guð-

mundss. 580.

— Ólad. Sandliolt 614.

Asbjörg, systir Staða-Arna 139.

Ásbjörn Jónss. á Læk 503.

— Ólafss. 492.

— Snjólfss. 456.

Ásdís Höskuldsd. 502.

— Jónsd. 538.

— Pálsd. 455.

Ásgeir Árnas. 151. 158, 304, 311,

441—444.
— Einarss. prestur í Tröllatungu

500.

— Einars. á J>ingeyrum 633.

— Hákonars. prestur á Lundi

399, 587.

Asgrímur á Sauðá 89.

— Einarss. á Hraunum 57, 603.

— Guðbjartss. prestur 7, 8, 144,

174.

— Guðmundss. 586.

— Hallss. 53 (sbr. 637).

— Jónss. 178, 200, 340.

— Magnúss. skáld 60,117,271,

403.

— Sigmundss. bróðir Jóns lög-

manns 466, 480.

— Sigmundss. úr Steingríms-

firði 480.

Ásgrímur Snorras. 296.

— Snorras. prestur 443,

— Vigfúss. prestur við Hellna

422.

— porbjörnss. 453, 475.

— porkelss. 8, 13, 14, 143, 178.

— porlákss. 603.

— porsteinss. 339.

— porsteinss, herra 16, 298.

Askell erkibiskup 32.

Aslaug Eiríksd. 418.

Asmuudur skáld 239.

— í Háteig 416.

— Einarss. bókbindari 359.

— Halldórss, prestur á Helga-

stöðum 81.

— Jóuss. 115,

— Jónss. betri prestur 280.

— Jónss. prestur í Odda 610.

— Jörgenss. 611.

— Oddss. (lögmanns) 11.

— Oddss. Asmundss. 11.

— Ólafss. 62.

— Sturlus. 51.

— porsteiuss. Guðmundss. 345,

— porsteinss. (prests) Asmundss.

487.

Asta Klængsd. 162.

— Pálsd. 378.

— Tómasd. 127.

Ástríður Bjarnad. 615, 619.

— Eiríksd. 338.

— Grímsd. 504.

— Grímsd. (á Giljá) 611.

— Guðmundsd. 500.

— Jónsd. Tumas. 503.

— Jónsd. (prests) Tómass. 378.

— Jöruudard. 310, 442.

— Magnúsd, 536.
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Ástríður ölafsd. 543.

— Pétursd. 581.

— Torfad. 224, 521 (Ásta?).

— |)orkelsd. 347, 504.

Atli Sveinbjörnss. 142 (á líklega

að vera Oli Sveinbjörnss.).

Auðunn Jónss. bóndi 631.

— Jónss. prestur í Blöndudals-

hólum 87, 587, 631.

— rauði biskup á Hólum 296

(og víða Auðunnar máldagi).

— Sigurðss. 66, 185, 484, 486.

— pórólfss. rotinn 8

Axel Friðrik Jónss. 585.

Axlar-Björn 92.

Baagö kaupmaður 135.

Baldvin Einarss. cand. jur. 237.

— porsteinss. prestur á Upsum
260, 267.

Baltasar hirðstjóri 311.

Bárður Gíslas. lögréttumaður 358,

511, (sbr. 640).

Benedikt Aruas. prestur á Kvenna-

brekku 538.

— Björnss. aðstoðarprestur á

Breiðabólsstað 119, 242.

— Björnss. í Bólstaðarhlíð 385,

496, 497, 533, 576, 587.

— Björnss. Blöndal í Hvammi
631.

— Brynjólfss. 10, 12, 15, 44,

144, 145, 190, 303, 305, 440,

441.

— Grímss. 41, 45, 47, 50, 52,

179, 180, 222.

— Gröndal yíirdómari 128, 250,

260.

— Guðmundss. 577.

Benedikt Halldórss. Brandss. 519.

— Halldórss. ríki á Möðruvöll-

um 34, 41, 43, 60, 72, 79,

81, 86, 97, 102, 113, 188,

219,221,222,223, 225—228,
230, 309, 346, 372, 377,

516, 528.

— Halldórss. (lögmanns) sýslu-

maður 240, 246, 377, 382,

383, 384, 385, 390, 564,

578, 584.

— Halldórss. Yídalín 135, 261,

400, 615.

— Hersten hirðstjóri 46, 48,

178.

— Högnas. í Skógum 380.

— Jónass. prestur í Hítarnesi

251, 627.

— Jónss. í Hrappsey 522.

— Jónss. (prests) Ketilss. 538.

— Jónss. prestur í Bjarnanesi

250, 597.

— Kolbeinss. 6, 2 96, 433—436,

442, 450.

— Magnúss. Bech sýslumaður

117, 379, 380, 403—408,
607.

— Oddss. snikkari 555.

— Pálss. Brandss. 45, 47, 172,

173.

— Pálss. Guðbrandss. kiaustur-

haldari 81, 127, 383, 387,

536, 537, 560.

— Páls. (á Steinsstöðum)

Sveinss. 399.

— Pálss. prestur að Stað á

Reykjanesi 411.

— Sigurðss. 368.

— Sigurðss. hreppstjóri 126.
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Benedikt Skúlas. 104.

— Sveinss. sjslumaður 135, 136,

261.

— Teitss. á Ásgeirsá 41.

— Yigfúss. próíastur á Húlum

119.

— pórðars. 129, 291.

— pórðars. á Áuastöðum 542.

— jþórðars. á Breiðabólsstað 542-

— J)órðars. Jónss. 555.

— í)órðars. prestur í Selárdal

417.

— porleifss. 479.

— porsteinss. 599.

— porsteiuss. hattari 118.

— porsteinss. lögmaður 117,

118, 120—123, 242, 252,

257, 397, 587, 609, 626.

— porvaldss. 224, 521.

Bent Jónss. 281.

Bente Hansd. 585, 586.

— Snjólfsd. 586.

Bergljót Bjarnad. 325, 486.

— Einar^d. 508.

— Guðmundsd. 103.

— Hallsd. 236, 487.

— Hjaltad. 541.

— Jónsd. 61.

— Loptsd. 9.

— Sigmundsd. 465.

— Teitsd. 235.

Bergur Arngrímss. 111.

— Einarss. 507, 508.

— Helgas. í pröm 555.

— Jónss. prestur að Kirkjubæj-

arklaustri 263, 610.

— Magnúss. lögréttumaður 77.

— Olafss. Thorberg amtmaður

134, 541.

Bergur Runólfss. 53.

— Sigurðss. timburmaður 541.

— J)orsteiuss. 500.

Bergpóra Einarsd. 291.

Bergpór Einarss. 509.

— Grímss. 314.

— Hallss. 504.

— Jónss. Guðmunds^. 314.

— Sæmundss. 360, 364, 510,

511, 553, 631.

Bertel Holm Borgen sýslumaður

292, 293.

— Thorvaldsen, sjá Aibert.

Besleif fríhöndlari 126.

Bessi á Urðum 97 (599).

— bóndi á Reykjnm 21.

— Björnss. prestur 202.

— Einarss. 28, 29, 194, 447—
449, 459.

— Einarss. á Auðólfsstöðum 448.

— Guðmundss. 372.

— Guðmundss. sýslumaður 65

— Hrólfss. (sterka) Bjarnas. 90'

319, 599.

— Hrólfss. porsteinss. 197, 342,

449.

— Ingiraundss. 90.

— Jónss. 237.

— Ólafss. 395.

— porlákss. 53, 66, 67, 179,

181, 484.

Bjarni á Auðkúlustöðum 433.

— í Holti í Svínadal 576.

— Arugrímss. 228.

— Arngrímss. prcstur á Hösk-

uldsstöðum 463.

- Arnórss. 518.

— Bjarnas. 499.

— Bjarnas. í Arnarbæli 363.

i
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Bjarni Bjarnas. í Sælingsclals-

tuiigii 356.

— Bjaruas. (á Sjáí'arburg) Jóuss.

602.

— Björuss. Hrólfss. 99, 597.

— Bjuruss. á Brjáuslæk 324.

— Bryujólfss. á Kjarausstöðum

415.

— Bryujólfss. Iögréttumaðurl03.

— Daðas. 460.

— Eiuarss. 73.

— Eiuarss. Asmuudss. 190.

— Einarss. Bryujólfss. 44.

— Eiuarss. (biskups) 593.

— Eiuarss, frá Hauiri 499.

— Eiuarss. prestur í Asi 76, 523.

— Eiríkss. 299.

— Eiríkss. á Brúuum 586.

— Eiríkss. Guðmundss. 574.

—
• Eiríkss. sýslumaður áBúlandi

591, 613 (sbr. 640).

— Erlendss. sýslumaður á Ket-

ilsstuðum 44, 65, 190, 219,

328, 486.

— Eriðrikss. stúdent 274, 333,

615.

— Gamlas. prestur á Greujaðar-

stað 59, 85, 463, 490, 491,

512, 582.

— Gíslas. á Brekkulæk 513.

— Gíslas. lugréttumaður 214.

— Gíslas. (sýslumauns) Sveinss.

prestur 628.

— Gíslas. prestur í Garði 91,

491.

— Gíslas. prestur áSöndum 601.

— Guðmuudss. á Hörðubóli 448.

— Guðmuudss. (prests) Jóuss.

498.

Bjarni Guunarss. 444.

— Gunulaugss. á Arngerðareyri

363, 524.

— Hallas. prestur 355.

— Halldúrss. sýslumaður áping-

eyrum 123, 252, 276, 414,

611, 612, 613, -616—619,

621, 623.

— Halldúrss.(Vída]íus) 400, 613.

— Halldúrss. prestur 1 Selárdal

492.

— Hallss. prestur á Gruud 99,

101, 233, 487.

— Hallss. á póreyjaruúpi 600.

— Haukss. 459.

— Helgas. prestur 526.

— Hrólfss (sterka) Bjaruas. 319.

— Hugnas. (aðrir Einubugas.)

prestur á Hofi 69, 80.

— ívarss. 21, 66, 163.

— Jóuss. 177.

— Jónss. 179.

— Jónss, 245.

— Jóuss. 550.

— Jónss. gullsmiður 490.

— Jónss. á Hæli 358.

— Jónss. á Hesti 363.

— Jónss. á Sjáfarborg 602.

— Jóuss. (í Búlstaðarhlíð) Aruas.

252, 402.

— Jónss. Egilss. lögréttumaður

368, 531.

— Jónss. prestur 90.

— Jónss. prestur í Mýraping-

um 540.

— Jónss, prestur á Melum
534.

— Jónss, prestur á Breiðaból-

stað 243,
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Bjarni Jónss. meistari, prestur að

Gaulverjabæ 540.

— Kolbeinss. 435.

— Magnúss. 90.

— Maguúss. 108.

— Magnúss. sýslumaður í Húna-

A'atnspingi 635.

— Marteinss. Magnúss. 190.

— Marteinss. sj'slumaður 164,

184, 317, 337.

— Oddss. 102, 223.

— Oddss. syslumaður á Bustar-

felli 69,^^117, 521, 640.

— Ólas., Hvassafells-Bjarni, 154>

158, 170, 172—174, 177,

457, 459, 465.

— Ólas. Sandholt kaupmaður

614.

— Ólafss. (hirðstjóra) 25.

— Ólafss. á Bakka 560.

— Ólafss. á Maríubakka 586.

— Ólafss. prestur 229.

— Ólafss. Tómass. 500, 501.

— Ormss. prestur á Grænavatni

593.

— prestur á pönglabakka 250,

597.

— prestur á Hálsi 90.

— Pálss. landlæknir 398.

— Pálss. í Skriðu 233, 325,

345, 486, 488.

— Pálss. Brandss. 45, 47, 172,

173.

— Péturss. frá Lögmannslilíð

559.

— Péturss. prestur á Melstað

94.

— Péturss. prestui á Útskálum

542.

Bjarni Péturss. sýslumaður á Stað-

arhóli 105, (sbr. 637) 525.

— Sigurðss. 214.

— Sigurðss. í Múla 502.

— Sigurðss. riddari 215, 274.

— Sigurðss. á Stokkseyri 319,

326.

— Sigurðss. verzlunarmaður 416.

— Skúlas. 86, 340.

— Snjólfss. 586.

— Sturlus. 189.

— Sturlus. (Smíðasturlu) 33, 63,

236,347, 362,371,372,490,

572.

— St}TSS. 509.

— Sumarliðas. 307, 323.

— Sveinss. prestur 1 Meðallandi

59, 585.

— Torfas. 67, 86, 93, 186, 319,

327, 636.

— Tyrfingss. 42.

— Vigfúss. Thorarensen amt-

maður 130—132, 290, 424,

633.

— Vilhjálmss. 589.

— pórarinss. góði maður 444.

— J)órðars. 62.

— |)orgrímss. í Haga 319.

— |)orkelss. í Viðvík 374.

— |)orsteinss. prestur í Vestur-

hópshólum 487, 534, 628.

— porvaldss. 510.

Björg Arad. 408.

— Árnad. 255.

— Arngrímsd. 111.

— Benediktsd. 615.

— Bjarnad. 252.

— Björnsd. 87.

— Einarsd., Látra-Björg 98.



653

Björg Einarsd. 556,

— Ei.narsd. Skúlas. 509.

— Guðmundsd. 29.

— Guðmundsd; (lögréttumanns)

Ólafss. 239.

— Gunnlaugsd. 368, 575.

— Halldórsd. (Vídalíns) 400,

614.

— Halldórsd. porbergss. 87, 402,

599.

— Hallgrímsd. 89.

— Hallsd. 341.

— Jónsd. frá Hamraendum 573.

— Jónsd. (prests í Vogum) 118.

— Jónsd. (garðyrlíjumanns)

Grímss. 609.

— Jónsd. (prests) Halldórss. 88.

— Jónsd. Nikuláss. 395.

— Jónsd. Teitss. 463, 464.

— Kráksd. 464, 488.

— Magnúsd. 602.

— Ólafsd. 489.

— Sigurðard. 99.

— Skúlad. eldri 364, 510, 511.

— Skúlad. yngri 97, 110, 511,

596.

— Teitsd. 326, 489.

— Vigfúsd. 510.

— porláksd. 534.

— I>orvaldsd. 602.

— porvaldsd. Jónss, 18 (sl)r.

636) 462, 466, 467, 477,

— porvaldsd, Skúlas. 509.

Björn Andrí'ss. 607.

— Arnas. í Rúgeyjum 557.

— Arnbjörnss, 357, 558.

— Arngrímss, á Laugum 110.

— Asmundss, 316,

— Auðunss. Blöndal sýslumað-

ur 291, 293, 294, 629, 631,

632, 634.

Björn Benediktss. (lögmanns) 118,

609.

— Benediktss. Pálss. 539,

— Benediktss. sýslumaður 223^

226, 228, 229—231, 241,

242, 374, 520, 535, 546,

— Bjarnas. Björnss. 324.

— Björnss. á Haugabrekku 581.

— Bjurnss, (sýslumanns) Bene-

diktss. 229.

— Björnss. lögréttumaður 238.

— Björnss. stúdent í Böðvars-

dal 397.

— Björnss, Kolbeinss, 236,

— Björnss. (sýslumanns) Tóm-
ass. 129.

— Brynjólfss. 10, 11, 15, 143,

305, 440.

— Brynjiilfss. prestur 10,

— Davíðss. 412.

— Eggertss. (lögmanns) 517.

— Egilss, á Hofi 262,

— Einarss. Árnas. 28, 29, 308.

— Einarss. Jórsalafari 4, 20,

151, 298, 299, 303—305,

442, 444.

— Eyjólfss. 515.

— Gíslas. 540.

— Gíslas. í Djúpadal 574.

— Gíslas. prúfastiir í Saurbæ

34, 41, 42, 68, 81, 82, 170,

200, 211,222,347, 353,492.

— Gíslas. á Vatnsenda 42, 564.

— Guðmundss. 42.

— Guðmundss. á Silfrastöðum

388.

— Guðnas. sýslumaður í Ögri
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313, 467—471, 475, 476,

515.

Björn Giinnarss. sýslumaður á

Bustarfelli 354.

— Hákonars. 343.

— Halldórss. (biskups) á Laxa-

mýri 621.

— Halklórss. prestur á Setbergi

289, 577.

— Halldórss. á Sveinseyri 378,

— Hallss. lögréttumaður 57, 94.

238, 249.

— Hallsteinss. 581.

— Hanness. 323.

— Hrólfss. í Dal 95, 98, 102.

534, 589, 592, 596, 597, 604.

— Ingimundss. 215.

— Jónss. 472.

— Jónss. 25.

— Jónss., Hnausa-Björn 499.

— Jónss. á Narfastöðum 76.

— Jónss. í Purke}' 459.

— Jónss. á Skarðsá 12, 53, 79,

90, 96, 171, 226, 227, 232,

330, 366, 376, 382, 404, 480,

494, 501, 532.

— Jónss. Arngrímss. 356.

— Jónss. (garð^Tkjumanns)

Grímss. 609.

— Jónss. (prests) Torfas. undir

Núpi 244, 379.

— Jónss. Jóhanness. 622.

— Jónss. l^^fsali 244.

— Jónss. á Bústöðum 350.

— Jónss. (biskups) Aras. prest-

ur á Melstað 83, 132, 185,

195, 199, 223, 233, 309, 319,

323, 327, 329, 330, 343, 354,

367, .377, 383, 456, 477,

478, 486, 489, 494, 496,

505, 515, 520, 525, 530,

532, 576, 587.

Björn Jónss. prestur 97.

— Jónss. (prests) Björnss. í

Stóradal 87, 402, 587, 623.

— Jónss. prestur á Hvanneyri

240.

— Jóuss. Thorlacíus prestur í

Görðum 524.

— Jónss. prestur í Stærraár-

skógi 626.

— Jónss. prestur í Bólstaðar-

hlíð 250, 251, 587.

— Kolbeinss. 236.

— Kortss. 260.

— Kristjánss. 128.

— Láruss. Scheving prestur á

Ejjadalsá 254, 255.

— lögmaður sjá Klofa-Björn.

— Magnúss. hóndi 264? (sbr.

638 leiðr.).

— Magnúss. (prests) Péturss.

355.

— Magnúss. á Laxamj'ri 79,

190, 364, 386, 403, 491, 511,

512.

— Magnúss. Björnss. í Bólstað-

arhlíð 226, 326, 354, 381 (?)

496, 497, 524, 532, 533,

587.

— Magnúss. í Nesi 540.

— Magnúss. í Bæ á Eauðasandi

sj'shimaður 356, 463, 493(?).

— Magni'iss. (lögmanns) Björnss.

sýslumaður á Munkapverá

111,231, 233,246,248,249,

253, 256, 258, 522, 539, 548,

565, 566—572, 578, 581, 606.
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Björn Magnúss. prestnr á Grenj-

aðarstað 119, 122,242, (sbr.

637, 638) 258, 277, 403.

— Magnúss. Ólsen kennari 633.

— Markúss. Iögniaður412—414,

541.

— á Moldliangum 88.

— Olafss. á Korpúlfsstuðmn 416.

— Ólaíss. (prests) Ásmnndss-

245.

— Ólafsrf. Olsen á pmgeyrnm
628—630, 633, 641.

— Olafss. Stepliensen selíreteri

242, 281, 415, 416, 601.

— Pálss. í Teigi 215, 237.

— Pálss. (sýslumanns) Gríniss.

490.

— Pálss. (prests)Ámundas. 381.

— Pálss. syslumaður á Stórhóli

110, 124, 232, 240, 242,

245—247, 271, 276, 379,

415, 535, 564, 568.

— Péturss. 236.

— Péturss. Gunnarss. 197, 355,

— Peturss. sýslumaður á Bust-

arfelli 117, 124, 243, 245.

— Sigurðss. í Belgsholti 627.

— Sigurðss. á Ketilsstöðum 259.

— Sigurðss. Björnss. 349.

— Skaíinss. 486.

— Skúlas. prestur á Hjaltastöð-

um 87, 401, 623, 631.

— Snæbjörnss. prestur á Staða-

stað 518, 524.

— Svartliöfðas. 141, 151, (shr.

637) 436, 437.

— Sveinss. í Yaldarási 628.

— Sæmundss. 8, 143.

— Tómass. prestur 187.

Björn Tómass. sýslumaður 123,

126, 127, 129, 243, 538.

— Tómass, Bech söðlasmiður

127, 128.

— Tumas. (eða Tómass.) 349

370, 479.

— Yigfúss. 125.

— Yigfúss. prestur í Kirkjubæ

119, 259.

— pórarinss. 123.

— pórarinss. 616.

— porkelss. 16, 298.

— porlákss. á Auðunnarstöðum

531, 534.

— porlákss. á Grýtubakka 539.

— porlákss. (prests) HaUdórss.

573.

— porhikss. pórðars. 572.

— porlákss. prestur á Hjalta-

bakka 612, 620.

— porleifss. ríki, hirðstjóri 12,

21, 25, 151, 158, 312, 314,

444, 452, 453, 476, 495.

— porleifss. (hirðstjóra) BjiJrnss.

á Reykhóhim 448, 470.

— porleifss. á Skálmarnesi 500.

— porleifss. biskup á Hóhim

117, 268, 387.

— porleifss. (lögmanns) Pálss.

11, 310, 380, 385.

— porleifss. lögsagnari 592, 599,

600.

— porsteinss. á Yöllum 581.

— porsteinss. prestur á Staðar-

bakka 250, 587, 597.

— porvahlss. í Haukadal 517.

— porvaldss. í Hvammi 518.

— porvahíss. Óhifss. 224, 521,

522.
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Bjöni porvaldss. prestur í Hvammi
369, 509, 510, 573.

— porvalclss. á Æsustöðum 43,

60, 200, 223, 353, 517.

Bóas Sigurðss. prestur 1 Grímsey

566.

Boddy klæðaslmrðarmaður 126.

Bogi Benediktss. á Staðarfelli 294.

— Smith í Arnarbæli 603.

Bonnesen sýslumaður 125, 132.

Bóthildur Guðbrandsd. 129.

Bótólfur Andréss. hirðstjóri 144.

297, 300.

Brandur Arnoddss. 453.

— Einarss., Moldar-Brandur 51,

351, 464, 489.

— Eiríkss. 8, 143, 175, 298,

323.

— Halldórss. 579.

— Halldórss. á Barði 22, 25,

146, 148, 149, 454.

— Helgas., Fljóta-Brandur 24.

— Ingimundss. 453.

— Jónss. lögmaður 20, 30, 32,

86, 164, 170,171, 172, 176,

182, 192-194, 222, 314-

316, 441,446,449,486,495.
— Jónss. Oddss. 499.

— Kolbeinss. 295.

— Ólafss. 525.

— Ormss. á Silfrastöðum 196,

204, 208.

— Eafnss. prior á Skriðuklaustri

66, 68, 321, 454.

— Sigurðss. sýslumaður 453,

454.

— J>órðars. 440.

Brattur, maður Oddnýjar 296.

Bryngerður Jónsd. 372.

Brynhildnr Eiríksd. 459.

Brynjólfur á Höskuldsstöðum 65.

— Arnas. prestur á Bergstöðum

489, 501, 514.

— Bjarnas. í Engey 415.

— Björnss. ríki 10, 12, 22, 296,

440.

— Einarss. 380.

— Hálfdánars. 594, 595.

— Halldórss. (biskups) smiður

604.

— Halldórss. prestur 1 Kirkju-

bæ 245.

— Jónss. 189, 200, 201.

— Jónss. (á EjTarlandi) Björnss.

garðyrkjumaður 244.

— Jónss. prestur í Gurðum 523.

— Maguúss. 44, 190, 440, 441.

— Sveinbjörnss. 550.

— Sveinss. biskup í Skálholti

92, 232, 244, 377, 389.

— pórðars. Thorhicíus sýslumað-

ur á Hlíðarenda 104, 113,

609.

Búi Jónss. prestur á Prestbakka

388.

Böðvar breiðavað 298.

— 1 Bæ 138.

— Böðvarss. 417.

— Jónss. 435.

— Jónss. prestur 211.

— Pálss. á Slitvindastöðum 521.

— Sigmundss. 498.

— Sturhis. prestur á Valpjófs-

stað 345, 464.

— pórðars. 189.

— porsteinss. 500.

— porsteinss. prestur 147, 148.

— ögmundss. subdjákn 148.
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Daði Aras. sýslumaður 448, 459.

— Árnas. Björnss. 323.

— Arnas. Oddss. sýslumaður

226, 232, 325, 373?, 488,

524, 554.

— Bjarnas. á Skarði 223, 226.

— dalaskalli 448, 459.

— Gíslas. á Hrafnabjörgum 42,

356.

— Guðmundss. í Snóksdal 183,

330, 377, 448, 467, 497.

— Halldórss. prestur 378.

— Hanness. 543.

— Jónss. sýslumaður 1 Kjúsar-

sýslu 254, 391.

— Sigurðss. 460.

— Steingrímss. 353.

— porvaldss. 224, 522.

Dálkur bóndi 20.

— Einarss. 507.

Daníel Halldórss. prestur á Hólm-

um 273.

— Jónss. prestur í Ögurpingum

603.

Davíð Björnss. 412, 413.

~ Davíðss. í Dæli 616.

— Guðmundss. 127.

— Guðmundss. prófastur á Reist-

ará 287.

— Hanss. Scheving sýsluraaður

254, 419.

— Jónss., Mála-Davíð610, 611.

— Láruss. Scheving 255.

Diðrik Gíslas. á Vomúlastöðum
358.

— Pinning hirðstjóri 36, 37,

175.

Dís Jónsd. 517.

Dómhiidur Hjaltad. 216.

Dómhildur Ormsd. 216.

— porsteinsd. 287.

Dorothea Halldórsd. 498.

Dugfúsporleifss. 157 (sbr. 637)436.

Dýrleif Pálsd. 260.

Ebeneser porsteinss. sj'slumaður

283, 284, 286, 541, 627.

Edvald Johnsen læknir 238.

Edvard Thomsen kaupmaður 134.

Eggert Björnss. sýslumaður 384.

— Eggertss. Briem 288.

— Eiríkss. prestur í Glaumbæ
87, 388.

— Grímss. Laxdal 609.

— Gunnlaugss. Briem sýslumað-

ur 287, 290, 293, 294, 432,

635.

— Gunnarss. kaupmaður 288,

633.

-- Hanness. lögmaður 195,

202—204, 207, 208, 210—
213, 219, 220, 309, 313,

323, 324, 341, 351, 470,

515—517.
— Hanness. lögréttumaður í

Snóksdal 350, 549.

— Hinrikss. 388.

— Jónss. 92.

— Jónss., Hlaupa-Eggert 253.

— Jónss. Eggertss. á Okrum
387, 392, 398, 403, 407,

530, 544, 545.

— Jónss. (eldra) Magnúss. lög-

réttumaður á Ökrum 327,

387, 477, 530.

— Jónss. Pálss. 518.

— Olafss. Briem prestur á Hösk-

uldsstöðum 287.
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Eggert Sveinss. lögréttumaður 379.

— Sæmundss. Arnas. 379, 511.

— Sæmundss. prestur á Undir-

felli 98.

— - Theodor Jónassen bæjarfógeti

292.

— porvarðss. á Skiphyl 580.

Egill biskup á Hólum 297, 434,435.

— Bjarnas. 234, 241.

— Egilss. Einarss. 573.

— Einarss. á Harastöðum 369,

531, 536, 573.

— Einarss. á Snorrastöðum 338.

— Grímss. sýslumaður 452

—

454, 461, 465, 472, 474,

475, 477.

— Guðmundss. prestur á Stafa-

felli 523.

— Gunnlaugss. 368, 575.

— Hallgrimss. 1 Vogum 254.

— Hallss. prestur 1 Saurbæ 194.

— Hlugas. 639.

— Jónss. 107.

— Jónss. Einarss. fyrri á Geita-

skarði59,477, 496,501, 526,

530, 532, 572, 582, 619.

— Jónss. Egilss. seinni á Geita-

skarði 367, 477, 530, 551,

572, 575, 576, 582.

— Ólafss. prestur 131, 359.

— Pálss. í Múla 622.

— Sandholt 614.

— Sigfúss. prestur í Glaumbæ
131.

— Sigurðss. 369, (sbr. 639).

— Skallagrímss. 7, 174, 436.

Einar Aras. 24.

— Árnas. Einarss. 21, 22, 28—
30, 162, 194, 447.

Einar Árnas. porsteinss. 252.

— Arnas. prestur á Sauðanesi

261, 262, 396, 397, (sbr.

639) 614.

— Asmundss. 190.

— Auðunss. (rotins) 8.

— Benediktss. ábóti á Munka-

pverá 460.

— Bergpórss. 70. i

— Bessas. 29, 147, 194.
^

— Bessas. Hrólfss. 599.

— Bjarnas. Björnss. 324.

— Bjarnas. prestur 381.

— Bjarnas. Thorlacius prestur

á Grenjaðarstað 421, 615.

— Björnss. 461.

— Björnss. Arnbjörnss. 357.

— Björnss. (ríka) porleifss. 444,

469, 475.

— Björnss. prestur á Klyppstað

111, 120, 242.

— Brynjólfss. á Esi)ihóli 44, 53,

54, 170, 179, 183, 185, 186,

190—192, 200—202, 340,

440, 447, 484.

— Einarss. 51.

— Einarss. lögréttumaður 493.

— Einarss. (prests) Arnas. 262,

— Einarss. Oddss. 473.

— Einarss. Skúlas. lögréttumað-

ur og lögsagnari 102, 109,

110, 112, 122, 125, 241,

508.

— Einarss. prestur í Görðum á

Álptanesi 380, 403.

— Einarss. Teitss. 62.

— Eiríkss. 91, 92.

— Eiríkss. á Hvanneyri 338,

491.
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Einar Eiríkss. Sveinbjarnars, í

Vatnsíirði 4, 5, 451,

— Erlendss. í Kjakirdal 227.

— E^júlfss. (rögmanns) Einarss,

1 Dal 29, 153, 328, 448.

— Eyjólfss, Einarss, í Dal 328.

— E^jólfss, sýslimiaður 113.

— Gilss, lögmaður 302,

— Gíslas, í Stóruhyestu 498.

— Gislas. prestur áHelgafelli 524-

— Grímss, 176,

— Grímss, Ingjaldss, 437.

— Grímss, porleifss, 205, 207,

208, 211, 214, 221, 361, 559-

— Grímss. prestur á Knapps-

stöðum 236,

— Guðbrandss, prestur á Hjalta-

bakka 622,

— Guðmundss. alpingismaður á

Hraunum 237,

— Guðmundss, (dýra) 8, 143,

175, 298, 323,

— Guðmundss. prestur 62.

— Guðmundss, frá Stardal 260.

— Guðmundss, umboðsmaður á

Hraunum 237,

— Haíiiðas, prestur, offcialis á

Breiðabólstað 150,

— Hákonars. sj'slumaður 536,

— Hálfdanars, á Arnbjargar-

brekku 28, 29, 308,

— Hálfdanars. á Hyítanesi 128,

— Hálfdanars, prófastur að

Kirkjubæjarklaustri 116, 117.

— Halldórss, (Yídalíns) 400,

613,

— Hallfreðars, 453.

— Hallgrímss, prestur að IJt-

skálum 362.

Einar Hallss. 137.

— Helgas. 371.

— Herjólfss. 80,

— Hjaltas, (prests) í>orbergss.

542,

— Hjaltas, prestur að pórodd-

stað 128,

— Hjaltested faktor 628, 630.

— Hjörleifss. lögrettumaður á

Flögu 491.

— Hjörleifss. prestur í Vallanesi

119, 259.

— Högnas. sterki í Skógum 380.

— Illugas. prestur á Rejnivöll-

um 521,

— ísleifss, ábóti á Munkapverá

154, 310, 311, 325, 329.

— Isleifss, lögréttumaður 624.

— Jónss. 588.

— Jónss. í Bjarneyjum 354.

— Jónss, í Fagurey 533.

— Jónss, dúkur 291.

— Jónss. faðir ísleifs yfirdóm-

ara 624,

— Jónss. lögréttumaður 551.

— Jónss. (lögmaans) Sigmundss.

18 (sbr. 636) 462, 470, 506,

507, 526.

— Jónss. (á Ketilseyri) por-

valdss. 517.

— Jónss. (prests) porvaldss. ráðs-

maður í Yiðvík 252, 266,

598.

— Magnúss. (prests) Halldórss.

prestiir 147.

— Magnúss. prestur á Valpjófs-

stað 352, 353, 456, 506.

— Magnúss. prestur á Myrká

533.

3
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Einar Marteiuss. (biskup) prestur

579.

— Nikuláss. porsteinss. 55, 57,

80, 191, 534.

— Nikuláss. prestur á Skiuua-

stöðum 55, 78, 111.

— Nikuláss. Eiuarss. (biskups)

á Söndum 252, 399, 598,

613.

— Oddss. Magnúss. 410.

— Oddss. sýslumaður á Geitis-

skarði 55, 59,453, 461,467,

472—476, 481.

— Ólafss. 512, 513.

— Ölafss. í Grunnarsholti 217.

— Ólafss. Filippuss. 475.

— Ormss. í Stóruhvestu 324,

— Péturss. Engilbertss. 492.

— Péturss. Gunnarss. á Yíði-

völlum 197, 354, 496, 498,

533.

— Eafnss. á Lækjamóti 224,

501, 522.

— Eunólfss. 480.

— Sigurðss. 200.

— Sigurðss. 506, 515.

— Sigurðss. prófastur í Hey-

dölum 44, 61, 70, 71, 215,

271, 272, 310, 311, 507,

508, 613.

— Skaptas. á Svínavatni 262.

— skikkjupeð 10.

— Skúlas. 109, 241, 487, 497,

508.

•-- Snorras. prófastur að Stað á

Ölduhrygg 51, 218.

— Stefánss, á Hörgslandi 355.

— Stefánss, (prests) Láruss.

259,

I

Eiuar Stefánss. unil)oðsmaðiir á

lleynistað 135, 261, 614, 615.

— Sturlus. lögréttumaður 369,

531, 534, 572.

— Sæmundss. 98.

— Sörenss. 566.

— Teitss. í Asgarði 62.

— Thorlacíus prestur í SAurbæ

260.

— Tómass. kapellán í Múk 128.

— Torfas. prestur að Stað á

Eeykjanesi 363, 523, 524.

— pórarinss. í Bólstaðarhlíð 44,

507, 513, 514, 530, 532, 535,

— pórðars. 444.

— pórðars. prestur á Melum

86, 227,

— porleifss, (í Vatnsfirði) Arnas-

hirðstjóri25, 442—444,446,

447, 495.

— porleifss. prestur í Guttorms-

haga 542.

--
- |>ornióðss. í Bræðratungu 348,

479,

— fórólfss. á Hofsstöðum 393.

— J)orsteinss. 138.

— |)orsteinss. biskup á Hólum
252, 399, 401, 533, 570,

593, 600, 626,

— porvaldss. í Vatnsfirði 4, 5.

— forvaklss. messudjákn 317.

— |>orvarðss. prestur á Klypp-

stað 455.

Eiríkur Ariias. 544.

— Arnas. sýslumaður í MúUi-

pingi 65, 195, 309, 455,

— Arnas. porleifss. 481.

— Bjarnas. í Ási 299 (sbr. 638).

— Bjarnas. í Bolhraunum 586,



661

Eiríkur Bjaruas. í Djúpadal 252,

— Bjaruas. prcstur ;í Halloruis-

stað 392.

— Björuss. Maguúss. 497, 509,

534.

— Björuss. porleifss. 380, 385.

— Br^'ujólfss. prestur í Miðdal

245, 380.

— Eggertss. lögréttuuiaður 388.

— Eggertss. Briem prestaskúla-

keuuari 288.

— Egilss. á Núpi 59, 190, 497,

535, 619.

— Eiuarss. í Frakkaucsi 354,

533.

— Einarss. Cluðuiuudss. (dýra)

8, 143, 175, 298, 323.

— Eiríkss. Bjaruas. 586.

— Erlendss. 310.

— Ejjólfss. í Eyviudarmúla 58,

191, 328.

— Erej'steinss. 503.

— Grímss. á Skinualóni 259.

— Guðmundss. í Asgarði 377.

— Guðmundss. liirðstjúri 299.

302.

— Guðmundss. á Lýtingsstöðum

369, 574.

— Guðmundss. prestur í Fagra-

nesi 95, 367.

— Hallss. prestur í Hufða 101.

387, 544.

— Höskuldss. prestur 358.

— Jeuss. fótalausi 566.

— Júuss. á Bergsstijðum 257.

— Jónss. í Kirkjubæ 59, 191.

— Jóuss. Eiríkss. á Núpi 59.

497, 535, 568, 589, 619.

— Jóuss. frá Stafholti 345.

Eiríkur Ketilss. prestur í Yalla-

uesi 613.

— konuugur af Pommern 17,

18, 166.

— Loptss. (rika) Guttormss.

slónefur 15, 22, 35, 65, 66,

158, 161, 162, 166—169,

306, 307, 336, 337.

— Loptss. pórðars. á Möðru-

völlum (14, 15)?

- Magnúss. Yigfúss. undir Asi

195, 456.

— Maguúss. í Djúpadal 131,

326, 343.

— Magnúss. prestur á Yogsós-

um 343.

— Magnúss. Braudss. auðgi á

Svalbarði 8, 9, 10, 15, 20,

143, 144,158,440,441,451.

— Magnúss. (prests) Péturss.

355.

— Odds-í. á Fitjum 520. 521.

— Ólafss. prestur í Kirkjuljæ 55.

— Pálss. 398.

— Sigmuudss. prestur 317.

— Sigurðss. 344.

— Sigvaldas. 216. 355.

— Sujólfss. undir Asi 68, 195,

203, 208, 225, 326, 455, 456.

— Stefánss. prestur á Snæfugls-

stöðum 328, 551.

— Steindórss. lögréttumaður við

Búðir 280, 281.

— Sveinbjörnss. riddari og liirð-

stjóri 4—6, 140, 297, 438.

— Sverriss. sýslumaður287,288,

402, 418.

— Siimarliðas. prestur 23, 35, 37,

48, 49, 169, 306, 307, 336.
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Eiríkur Yalkendorf 49.

— Yigfúss. prestur í Hjarðar-

holti 522.

— pórhallas. 563.

— porsteinss. á Kelclum 11, 44,

168, 307, 308, 310, 447, 448.

— porsteinss. á Stórubrekku 271.

Eldjárn Jónss. prestur 131.

— Stúfss. 541.

Elías spámaður 339.
|

Elín Arad. 182, 222.
|— Arnljótsd. 602, i

— Benediktsd. (lugmanns) 119,1

242. I

— Benediktsd. (sj'slumanns)

Halldórss. 223, 232.

— Bjarnad. Björnss. 324.

— Björnsd. (í Rúgeyjum) Árnas.

557.

— Björnsd. (prófasts) Gíslas. 43.

— Björnsd. (sýslumanns) Pálss.

245.

— Björnsd. porvaldss. 521.

— Daðad. 448.

— Einarsd. (prests) Björnss. 120.

— Eiríksd. (á Núpi) Júnss. 589.

— Eiríksd. Sigvaldas. 216.

— Eriðriksd. 616.

— Grímólfsd. 95.

— Gruðmundsd. 350.

— Hákonard. 363.

— Halldórsd. 261.

— Halldórsd. (Vídalíns) 400,

615.

— Hjaltad. 412.

— Jakobsd. 431.

— Jónsd. Magnúss. 117.

— Jónsd. Pálss. 517.

— Jónsd.- (prests) Sigurðss. 215.

Elín Jónsd. Sturhis 45.

— Jónsd. (sýslumanns Thor-

oddsens) 632.

— Magnúsd. bhátönn 323, 329.

— Magnúsd. (frá pingeyrum)

288, 633.

— Magnúsd. (í Bræðratungu)

Sigurðss. 103.

— Magnúsd. (prests) Jónss. 120,

242, 243.

— Markúsd. 378.

— Pálsd. (á StaðarhóU) Jónss.

226, 228, 229, 231..

— Pétursd. 368, 575.

— Sigurðard. 503.

— Sigurðard. (á Skútustöðum)

Magnúss. 104.

— Sigurðard (sýslumanns) Jóuss.

362.

— Stefánsd. (prests) Ólafss. 243.

— Vigfúsd. 119.

— porláksd. (biskups) Skúlas.

386.

Elinborg Friðriksd. 275, 615.

— Pétursd. (biskups) 541

Elisabet Benediktsd. 118, 252,

588.

— Björnsd. (prests í Bólstaðar-

hlíð) 250.

— Björnsd. (prests) Láruss. 255.

— Guðmundsd. 541.

— Jónsd. (á Eyrarhandi) Björnss.

88, 243.

— Júnsd. (prúfasts) Péturss. 417.

— Pétursd. 406.

— Teitsd. 235.

Elsa Sörensd. 566.

Emerentiana Eiríksd. 59.

Engilbert Gamlas. 492.
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Engilráð Jónsd. 349, 479.

Erasmus Yillatss. prestur í Odda

207, 210, 220.

Erlendur AsgTÍmss. Guðl)jartss. 7-

— Asgrímss. (skálds) Magnúss.

271.

— Bjarnas. 504.

— Bjarnas. sýslumaður á Ket-

ilsstöðum 336, 486.

— Einarss. Ejjólfss. 308.

— Einarss. (á Söndum) líiku-

láss. 400, 598.

— Erlendss. sýslumaður í Eang-

árpingi 13, 21, 45, 164.

— Guðbrandss. prestur á Kvía-

bekk 582.

— Guðmundss. Loptss. 402.

— Guðmundss. prestur í Felli

249, 271.

— Hanness. prestur í Gufudal

543.

— Hanness. á Melnum 543.

— Haukss. á Upsum 141— 143.

— Hjálraarss. klausturlialdari

260, 267, 275, 286, 615.

— Hjaltas. á Borg 65, 455.

— Illugas. 100.

— Illugas. prestur á Tjörn 521^

559.

— Jónss. 339, 340, 486?
— Jónss. Finnbogas. á Æsustöð-

um 33, 34. (ef til vill sami

og fj'rnefndi).

— Jónss. Illugas. á Urðum 252.

— Jónss. prestur á Hrafnagili

386.

— Magnúss. 509.

— Magnúss. (prófasts) Erlendss.

268.

Erlendur Magnúss. Hjaltas. 43.

— Magnúss. skólameistari 616.

— Narfas. á Kolbeinsstöðnm 13,

14.

— Nikuláss. 400.

- Olafss. sterki, lögmaður 141,

142.

— Olafss. prestur áMelstað 117,

224, 523, 585, 587.

— Pálss. 366.

— Pálss. prestur á Breiðaból-

stað 91, 325, 464,488, 489,

587.

— Sigurðss. á Brekkum 615.

— Sveinss. 560.

— Tómass. 519.

— porgrímss. 519.

— porvarðss. lögmaður 192, 214,

339, 480, 483.

— porvarðss. á Suður-Reykjum

227, 228, 624.

Erlíngur porgeirss. 158, 481.

Eydís Ólafsd. 502.

Eyjólfur Arnfinnss. ? á Urðum 16,

298.

— Arnfinnss. riddari 13, 16,

18, 19, 22, 27, 36, 146, 175,

176, 192, 299, 454, 461.

— Arngrímss. lögréttumaður

200, 333, 353.

— Ásgrímss, herra 16, 297, 298,

— Einarss. lögmaður 12, 28,

153, 194, 306.

— Einarss. Eyjólfss, í Dal 29,

58, 69, 308, 328, 329.

— Einarss. á Ballará 498.

— Einarss. klausturhaldari á

Reynistað 117, 407, 408,

— Eiuarss. 155.
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Eyjólfiir Eiríkss. í Ej'viiidarmúla

58, 191, 328. '

— Gimnarss. 408.

— Halldórss, s^'slumaður 58,

328, 393.

— Helgas. 16.

— Jónss. 388,

— Jónss. á Hjalla 227. 455.

— Jónss. lærði, prestur á Yöll-

um 97, 330, 447, 519.

— Jónss. prestur á Lundi 287.

— Kárss. 4,

— Rafnss. 86.

— Yalgerðars. á Möðruvöllum 8.

— pórðars. 351.

— porsteinss. ofsi 17.

Eyvindur Arníinnss. 200.

— Gunnarss. lögréttumaður 200,

201, 333.

— Jónss. snilíkari 98.

— Magnúss. 183, 186.

Filippía Erlendsd. 260, 267.

— Gottskálksd. 196.

— Sigurðard. 196.

— I>orláksd. 487, 534.

Filippus sveinn Eafns lögmanns

322.

— Gunnarss. prestur í Kálfliolti

215, 244, 379.

— Ólafss. 340.

— Sigurðss. 518.

— Teitss. 326.

— pórarinss. á Svínavatni 44,

223, 309, 513.

Finna ívarsd. 54, 74.

Finnbogi á Keldulandi 501.

— Einarss. ábóti 310, 311.

Finnbogi Gíslas. prestur á Hofi í

Yopnafirði 337.

— Jónss. (langs) gamli í Asi

6, 7, 11, 12,26, 27. 28, 30,

31, 153, 170, 472.

— Jónss. lögraaðiir 23, 30

32—38, 45, 46, 48, 49, 51

53, 65—68, 70, 82, 171

174—178, 190, 219, 222

240,306, 310,311,315, 317

325, 348, 455—457, 461

466, 467, 475, 481, 554.

— Jónss. Finnbogas? 27, 147,

348.

— Sigurðss. 33, 196.

Finnur Gamlas. 148.

— Gíslas. 195.

— Jónss. biskup í Skálholti 227,

330, 414, 461.

— Jónss. (biskups) Teitss. sýslu-

maður 412, 422.

— Péturss. á Ökrum 448.

— Steindórss. 579.

Freysteinn Jónss. 502—504.

Friðrik 1. Danakonungur 484.

— 2. Danakonungur 72, 515.

— 3. Danakonungur 184, 235,

568.

— 4. Danakonungur 121.

— Bjarnas. 275.

— Eggertss. prestur í Akurejj-

um 275.

— Friis 559.

— kaupmaður í Hiísavík 57,

267.

— Möller verzlunarmaður 272.

— pórarinss. prestur á Breiða-

bólsstað 274, .'^.33, r,15. 616.
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Friðrik J^órðars. (háyfirdómara)

Jónass. 292.

Fridrikii Jónsd.,288.

— líasmusd. 273, 291.

Frisrli justisráð 629, 630, 640.

Frydeiislx'i-g landíogeti 625.

Fulirmann amtniaöur 264, 265,

409, 608.

Fúsi Ólaíss. 515, 526.

— ríki á Borg sjá Vigfiís.

(lianuilíel sjá Gamli.

Gamli Hallgrímss. prestur á Stað

í Hrútatirði 85, 582, (sbr.

leiðr. 640).

— Olafss. prestur á Jjóroddsstað

90.

— porsteinss. 453.

Gauti erkibiskup 458, 467.

Gebelíus Peturss. skólameistari

338.

Geir Aruas. 150.

— Jónss. (prestur) 98.

— Jóuss. Yídalíu biskup 265,

614.

— Markúss. prestur á Helga-

stöðum 95, 98.

— porvaldss. auðgi 140, 295.

Geirdís Halldórsd. 86, 401.

— Torfad. 34.

Geirfinnur Gunnarss. 289.

Geirmundur Árnas. 491.

— Herjúlfss. 80.

— Jóuss. prestur 202, 204.

Geirprúður móðir Hrólfs sterka 86.

— Tyrrestrupsd. 273.

Gert bartskeri 339.

Gestur Arnas. prestur á Kjalar-

uesi 127.

Gestur Oddleifss. spaki, 141.

Gilbrekt Jónss. prestur 462.

Gísli Audréss. 359.

— Arnas. í Asi 114.

— Árnas. Tómass. 402.

— Aruas. J>orbjörnss. 480.

— Bessas. 551.

— Bjarnas. 381.

— Bjaruas. á Skarði á Laudi

214.

— Bjarnas. prestur í Blöndu-

dalshólum 248, 509.

— Bjarnas. prófastur á Stað í

GriudaTÍk 628.

— Björnss. lögréttumaður á

Hrafnabjörgum 42.

— Brandss. 515.

— Brandss. (lögmauus) Jóuss. 86

— Bryujólfss. prestur á Bergs-

stöðum 326, 399, 489, 600.

— Bryujólfss. prestur á Hólmuui

273.

— Diðrikss. 511.

— Eiuarss. 126.

— Eiuarss. prestur í Múla 556,

573.

— Eiuarss. prestur að Stað á

Keykjauesi 499.

— Eiríkss. á Silfrastöðum 344.

— Eiríkss. (á Stóruborg) Egilss.

535.

— Evertss. Víum kapelláu á

I)óroddsstað 128.

— Filippuss. 456, 518.

— Fiunbogas. (gamla) Jóuss. 27-

— Finnbogas. prestur 27, 507,

508.

— Gíslas. Bryujólfsson háskóla-

keunari 273.
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Gísli Gíslas. fprests) Ocklss. 602.

— Guðmuudss. 216.

— Guðmundss. (í Flatatungu)

Aras. 513.

— Guðmundss. (í Finnstungu)

Gíslas. 500.

— Guðmundss. í Háholti 358.

— Gunnarss. 356.

— Hákonars. á Hafgrímsstöðum

7, 27, 42, 201, 223, 353,

496, 513, 517.

— Hákonars. lögmaður 254, 376.

382, 464, 508, 561, 578.

— Hjálmarss. læknir 288.

— ísleifss. prestur í Kálfholti

274, 624.

— ívarss. stúdent 541.

— Jóhanness. prestur á Eeyni-

völlum 402.

— Jónss. 200, 201, 526.

— Jónss. 246.

— Jónss. biskup í Skálholti 58,

207, 210, 220, 227, 338, 357,

— Jónss. eldri í Svefneyjum 463,

498.

— Jónss. yngri í Svefne^'jum

498, 533.

— Jónss. í Eeykjarfirði 367, 532,

576.

— Jónss. á Kollafjarðamesi 354.

-- Jónss. á Staðarfelli 195.

— Jónss. (prests) Bjarnas. lög-

réttumaður 357.

— Jónss. prestur í Kálfhaga 603-

— Jónss. prestur á Hrafnagili

83, 511.

— Jónss.presturíRe3-kjadal369-

— Jónss. Jakobss. prestur í Nor-

vegi 282.
i

Gísli Jónss. prestur til Saurbæjar-

pinga 590.

— Magnúss. (prests) Arnas. 90.

— Magnúss. (prests) Sigurðss.

117.

— Magnúss. á Björgólfsstöðum

620.

— Magnúss. skólakennari 133.

— Magnúss. biskup á Hókim
282, 385, 413, 601, 621.

— Magnúss. sýskimaður á HHð-

arenda 231, 233, 387, 392,

564, 567.

— Magnúss. (prests) Einarss.

prestur 255.

— Magnúss. prestur á Tjörn á

Yatnsnesi 621.

— Nikuláss. lögréttumaður 56.

— Oddss. biskup 1 Skálholti 229.

232, 382, 520.

— Oddss. prestur í Grímsey 236,

— Oddss. prestur á Eíp 601.

— Olafss. á Anastöðum 489.

— Olafss. prestur á Breiðaból-

stað 125.

— Sigurðss. í Flóatauga 502.

— Sigurðss. á Klungurbrekku

543.

— Sigurðss. í Oddgeirshólum

520.

— Sigurðss. prestur 348,

— Sigurðss, Thorarenseu prestur

á Asgautsstöðum 274.

— Símonars. kaupmaður 558.

— Svartss. á Eeykhúkim 25.

— "Sveinss. sýslumaður í Mið-

feni207, 210,220, 358,628, \

— Sveinss. pilskipsformaður.541.

- Tómass. 195.
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Gísli Algíúss. á Öknim 125.

— Vigíuös. liíslas. meistari á

Hoíi 254, 496, 533.

— púrarinss. '559.

— púrarinss. 599.

— pórariiiss. próí'ustur í Odda

273, 624.

— þúröars. lugmaóur, 85, 221,

231, 363, 374, 376, 565.

— púrðars. (prests) Jónss. 255.

— purlákss. biskup á Húlum
105, 248, 383, 386, 388,

389, 390, 410, 548, 567,

578, 579, 584,

— pormóðss. Iögrettumaður525.

— porsteinss. (prests) Oddss.

499.

Gissur Björnss. Galli 141, 151,

436—439, 450, (sbr. leiðr.

637).

— Einarss, Inskup 1 Skálholti

169, 336, 338, 339, 341,

492, 499.

— Freysteinss. 503.

— Gamlas. prestur 560.

— Hallgrímss. prestur 463.

— purvaldss. jarl 141,162,342.

437.

Gjarðar, Iierra 438.

Glaumbæjar-Teitur sjá Teitur

þorleifsson.

Gottskálk biskup íyrri á Húlum
31, 32.

— Eiríkss. 621.

— Gottskálkss. Blander 368.

— Jónss. 183.

—
• Jónss. prestur í Glaumbæ
200, 201, 348—350, 359,

478, 554.

Gottskálk Jónss. prestur í Eagra-

nesi 351, 478, 532.

— Magnúss. á Reykjum 359—
362, 371, 479.

— Nikuláss. biskup á Húlum
37, 44,, 48, 50, 51, 148, 149,

155, 169, 179, 316, 318,

329, 335, 336, 341, 352,

449, 461, 462, 466, 467,

468, 470, 471, 475—477,
482, 496, 501, 513.

— Oddss. prestur í Miðdal 348,

479.

— Stígss. 332, 333, 398.

— Tómáss. 333, 340, 353, 361.
— |>órðars. 196.

— |)orvaldss. Gunnlaugss. 368,

575.

— I>orvaldss. (prests) Gott-

skálkss. 57, 575.

— Gram rektor 123.

Greipur Jónss. á Gillastöðum 499.
— |>orleifss. prestur á Suæ-

fjöllum 499.

Grímólfur Gunnarss. 404.

— lUugas. prestur í Glaumbæ
57, 94, 95, 253.

Grímur Björnss. 236.

— Einarss. 353.

— Einarss. í Teigi 214, 215.

— Eiuarss. (skikkjupeðs) 10.

— Einarss. prestur á Staðar-

bakka sjá Arngrímur.
— Eiríkss. í Yiðvík 575.

— Ej'jólfss. 86.

— Grímss. Laxdal bókbindari

609.

— Grímss. lögsagnari 252, 492.

608, 609, 611-613, 617-619.
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Grímur lugimuuclss. prestur í

Selvogi 214.

— Ingjaldss. 437.

— Jónss. amtmaður 130, 289,

293, 492, 610, 632, 634.

— Jónss. Guðmundss. 313.

-- Jónss. á Guðrúnarstöðum

326, 489.

— Jónss. á Lundi 57.

— - Jónss. lögnuiður a Ökrum

44, 84, 185, 321, 322, 348,

359, 362, 370, 483, 536.

— Jónss. prestur á Húsafelli

313.

— Jónss. Laxdal 118, 609.

— Jónss. Grímss. (lögmanns)

345, 365, 366. (sbr. leiðr.

639), 374, 375.

— Jónss. Sturlus. tvídauði 45,

346.

— Jónss. Össurars. fálkafang-

ari 492, 493, 609.

— kamban 8.

— Xikuláss. 60, 191.

— Pálss. sýslumaður á Möðru-

Töllum 22, 37, 41, 45—52,

172, 173, 176, 179, 180,

181, 182, 190, 193, 194,

197, 217. 222, 353, 447,

453, 459, 486.

— Sigurðss. lögréttumaður 76,

94, 266.

— Tóraáss. 368, 531.

— pórðars. 371.

— porgilss. glammaður 437.

— porgrímss. Tbomsen, doktor,

á Bessastöðum 492, 610.

— |)orkelss. 453.

~ í)orlákss. 94, 239.

Grímur porleifss. á Möðruvöllum

64, 195, 197—199, 201, 202,

205, 208, 210—212, 214,

217, 218, 220, 340.

Gróa Arad. 344.

— Árnad. 397.

Asgrímsd. 480.

— Guðmundsd. 489.

— Hallgrímsd. 89.

— Hallsd. 455.

— ísleifsd. 397.

— Markúsd. 363.

— Sigurðard. 333.

— Stefánsd. 395.

— þorleifsd. 395.

— J>orsteinsd. 387.

Grundar-Helga 451.

Guðbjartur AsgTÍmss. ílóki, prest-

ur í Laufási 7, 174.

— A'ermuudars. 7, 174.

Guðbjörg Björnsd. 128.

— Erlendsd. 195, 204, 214,

218, 221.

— Hallgrímsd. 89.

— Oddsd. 555.

— Sigurðard. frá Hofstöðum

602.

— Torfad. 83, 369, 383, 554.

— J>orsteinsd. 500.

Guðbrandur í Auðnargarði 440.

— Árnas. 397.

— Arngrímss. sjslumaður 367,

463, 530, 577, 581—585,

588, 607.

— Björuss. kvæða-Guðbraudur

98.

— Björuss. MRguúss. (lög-

mauus) 565, 568.

— Björnss. Hrólfss. 596.
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Guðbrandur Einarss. 223.

— Jónss. kapc'lliiu á Hofi 510.

— prestur á Hofstuðiim 582.

— Sigurðss. á Geitliömrum 378.

— Bigurðss. prcstiir á Brjáms-

læk 286, 577.

— Vigfúss. apotekari 125.

— Vigfúss. doktor 125.

— porlákss. biskiip á Hólum

27, 61, 64, 71, 72, 74, 81,

90, 109, 125, 127, 225, 226,

229, 236, 313, 314, 364,

366, 371, 372, 375, 377,

379, 462, 465, 467, 470,

474, 476, 477, 487, 488,

492, 494, 496, 497, 506,

507, 508, 514, 527—529,

535, 546, 547, 550, 551,

557, 582.

— porlákss. (prests) Grímss. 94.

239.

— porlákss. (biskups) sýslu-

maður 101, 248, 384, 567,

578. 579, 586, 589, 600.

Guðlinna Bergsd. 541.

— Guðlaugsd. 244.

— ísleifsd- 326, 343

— Jónsd. 88.

— Jónsd. 452.

— porgeirsd. 151,1 58, 441 , 442.

Guðjón Hálfdánars, prestur í

Saurbæ 128.

— Sigurðss. á Sjávarborg 267.

Guðlaug Andrésd. 119.

— Arnad. Brandss. 65, 455.

— Arnad. Gestss. 127.

— Björnsd. 259.

— Eiiiarsd. (nðrir porlaug) 58,

191.

Guðlaug Eiríksd. (sýslumanns)

Sverriss. 639, (leiðr. við 402).

— Finnbogad. (gamla) Jónss,

11, 12, 27.

— Finnbogad. (lugmanns) Jónss,

35, 219.

— Guðmundsd. (á Keldum
Torfas. 381, 385.

— Jónsd. (á Rejnistað) Vigfúss

263.

— Magnúsd. 267.

— IMagnúsd. (prests) Markúss-

386.

— Oddsd. (snikkara) Arnas. 555-

— Oddsd. (prests) Bjarnas. 236.

— Ólafsd. 103.

— Ólafsd. (prests) Guðmundss-

62.

— Sigurðard. (sýslumanns)

Jónss. 365.

— Stefánsd. 265.

— Tómasd. 67, 320.

— porbergsd. 388.

— púrðard. Einarss. 579.

— |)órhallad. 590.

Guðlaugur Loptss. 194.

— prestur 339, (sl)r. leiðr. 638)-

Guðleif Nikulásd. 54, 78.

— - Sigurðard. 98.

— Stefánsd. 416.

Guðmundur ábúti í Viðey 481.

-- ábóti á pingeyrum 434.

— Andress. á Felli 187, 448,

497.

— Aras. góði biskup á Hólum

4, 137.

— Aras. Guðmundss. 24.

-- Aras. Ingimundss. 24.

— Aras. 1 Fiatatungu 349, 479,
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480, 491, 512, 513, (sbr.

leiðr. 640) 573.

Guðmuiidur Aras. ríki á Eeyk-

hólum 25, 314. 444-446,

472, 495.

— Aras. pormóðss. 504.

— Árnas. 325, 488.

— Ariias. Guðmundss. 579.

— Arnas. Péturss. 576.

— ArnOnnss. 170, 176.

— Arnljótss. á Guðlauo'sstöðum

602.

— Asmunflss. í Eevlviiúsnm 396.

— Bárðars. i Arnardal 540.

— Bjarnas. 397.

— Bjarnas. prestur á Grenjað-

arstað 490, 512.

— Bjurnss. á Haugalmivku 581.

— Björnss. í Höfnum 628.

— Björnss. á Kolbeinsstijðum

581.

— Björnss. á írafelli 574.

— Björnss. prestur í Faoranesi

348.

— Davíðss. 412.

— Einarss. 385.

— Einarss. pórarinss. 448, 490,

512.

— Einarss. prcstur á Staðarstað

362, 376, 523.

— Einarss. Skúlas. 497. 509. 534.

— Einarss. í Facíure}^ 534.

— Einarss. (uml)oðsmanns) Guð-

mundss. á Hraunum 238.

— Eiríkss. (á Stúru1)orfr) Epilss.

535.

— Eiríkss. 168.

— Erlendss. ]irestiir í Fclli 249

271, 597.

Guðmundur Eyjólfss. (í Dal) Ein-

arss. 329.

— Eyjólfss. (halta) Agli 8.

— EAJólfss. Yalgerðars. ríki 8,

86.

— Ej^steinss. á Kletti 498.

-- Finnss. 314. 448.

— Gíslas. 525, 526.

— Gíslas. 1 Flatatungu, 344,

640.

— Gíslas. í Finnstungu 500,

501, .599.

— Gíslas prestur í Gaulverja-

bæ 327.

— Guðraundss. smiður 580.

— Guðmnndss. 482.

— Guðmundss. 237.

— Guðmundss. í Kaupangi 237.

— Hákonars. sýslinnaður 34,

232, 248, 343, 539, 548—

554, 557, 559—562, 564

565, 578.

— Halldúrss. í Ási í Yatnsdal

576.

— Halldórss. 362, (shr. leiðr.

638) 365.

— Hallgiímss. 371.

— Hallgrímss. á Hafsteinsstöð-

um 89.

— Hallgrímss. (prests) Jónss.

254.

— Hallss. tinsmiður, 235.

-^ á Hrauni 413.

— Hlugas. 54, 56, 84, 8J, 91-

97, 191, 226, 229, 230.

— Indriðas. 475, 489.

— Ingimundss. 515. 516.

— Jónss. 216.

— Jónss. 232.
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Guðininidur Jónss. 552.

— Jóuss. 498.

— Jónss. útileguuiíiður 92.

— Jóuss. 605.

— Jónss. 317

— Jónss. á Guuusteinsstöðum

530.

— Jónss. á EofstoinsstöAum 622.

— Júnss. á Mælifensá251,587.

— Jónss. frá Eilífsflal 89.

— Jóns-í. í Hlíðarlii'isum 129.

— Júnss. ii Siglunesi 270.

— J' uss. á Laugum 55, 56,75,

92, 96, 97, 249, 287.

— Jóuss. á púrustuðum 271.

— Jónss. Egilss. 367, 577.

— Júnss. (í Yík) Guðmundss. 76.

— Jóuss. (á Gunnsteinsstöðum)

Jónss. 367.

— Jónss. Jónss. (LtIvuís) 237.

— Jónss. Rkagfjörð prentari 259.

— Jónss. prestur 105.

— J(5uss. prestur á Krossi lOS.

— Jóuss. ])resturáStaðáEe}kja-

nesi 498.

— Jónss. prestur á Stóruvöllum

622.

— kaupmaður við Bi'iðir 614.

— Ketilss. prestur 55.

— Kolbeinss. 487, 574.

— Kollas. prestur 317.

— laga-Gveudur 572.

— á Lóni í Viðvíkursveit 290.

— Loptss. 469.

— Loptss. 402.

— Lj'ðss. 379.

— Maguiiss. 326.

— Magni'iss. 353.

— Magnúss. á Arbakka 628.

Guðmundur Magnúss. í Vatnshlíð

290.

— Nikuláss. á Lnxamjh-i 43, 60,

61, 71, 193, 204, 225, 340,

345.

— Nikuláss. í Krákugerði 89.

— Oddss. 170, 233.

— Oddss. (Sauda-Odds) 579.

— officialis 174.

— Ólafss. 106.

— Ólafss. lögréttumaðurí Hleið-

argarði 239.

— Ólafss. prestur í Eiuliolti61.

— Pálss. prestur á Kolfreyjustað

381.

— Péturss. stúdent í Bæ á Sel-

strönd 542.

— Péturss. sýslumaður 119,

259, 614.

— Sigurðss. 14.

— Sigurðss. 155.

— Sigurðss. (prests) Bjarnas. 355

— Sigurðss. frá Eyri 580.

— Sigurðss. (prests á Greujað-

arstað) 327, 492.

— Sigurðss. Jjorfinnss. 345.

— Sigurðss. á Ósi 543.

— Sigurðss. riddari og lögmað-

ur 13.

— Sigurðss. S3'slumaður410, 617.

— Sigurðss. prestur á Barði 255,

— Sigvaldas. 495.

— Skaptas. prestur í Beruíirði

396.

— Skíðas. prestur á Bægisá 35,

203, 211, 577.

— Skúlas. 339, 353, 495, 505.

— Skúlas. prestur á Piafnsejri

517.
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GuðmundnrRkúlas.prestnr í Yest-

urhúpslKihim, 5:36, 57.3.

— Skúlas. prestur 21, 171,446,

447, 459. 494, 495.

— smiður í Bjarnastaðahlíð 520.

— Stefánss. 581.

— Stefánss. írullsmiður 417.

— Steindórss. s^'shimaður 579,

581, 583.

— Steinss. skólameistari, 403,

406, 409.

— Svoinss. 390.

— Torfiis. á Kehlum 380, 381,

385.

— Torfas, Thorgrímsen kaup-

maður 135.

— Tumas. 504.

— Vigfúss. prestur á Melstað

417.

— Jjórarinss. á Mehim 62.

— pórðars. 418.

— porgrímss, prestur á Lamha-
stöðum 135.

— í»orkelss. 562, 563.

— porhíkss. 440, 442, 444.

— porhíkss. á Stóruhorg 534.

— porhikss. prestur á paunghi-

bakka 77. 291, 573.

— porleifss. prestur 485.

— J>orsteinss. á Granastöðum

235.

— porsteinss. Helgas. 602.

— porvahlss. (auðga) dýri 8.

137, 143, 175, 298, 323.

— |>orvahlss. (Jörfa -Gvendur)

460.

Guðni Ej'jólfss. (riddara) Arn-

íinnss. 16, 18, 36, 176, 318,

461.

— Frej'steinss. 503.

Guðni Guðmundss. prestur á Ólafs-

völlum, 129.

— Haukss. niunkur 142.

— Jónss. í porMkshöfn 563,

— Jónss. Asgeirss. 151, 468,

472, 474, 476.

— Jónss. (í Árdal) Ji'mss. 503-

— Jónss. (lögmanns) Sigmundss.

506.

— Oddss. (lepps) 18, 24, 304.

448, 461.

— Sigurðss. í Hiaunhöfn, 502.

— Sigurðss. (lögmanns) Cruð-

mundss. 14, 143.

— Sigurðss. s^'slumaður 628.

— pormóðss. 348, 502.

Guðný Bjarnad. frá Brekkum 394.

— Bjarnad. (á Biihmdi) Eiríkss.

613.

— Björnsd. Hallss. 94, 238.

— Brandsd, 495.

— Eggertsd. frá Svalbarði 539-

— Einarsd. pórarinss. 477,511,

530, 572.

— Eyjólfsd. 498.

— Gottskálksd. 368.

— Grímsd. 44. 179, 180, 193,

— 194.

— Guðnad. 243.

— Gunnlaugsd. 397.

— Gunnlaugsd. |>orvaldss. 276.

— Hákonard. Arnas. 363.

— Hákonard. Gissurars. 151,

439.

— Halldórsd. 369, 573.

— Helgad. 138, 139.

— Jónsd. 108.

— Jóusd. (Heródesar), 395.
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I

Guðný jrnisd. (á Ökruni) Grímss. :

3Ö2, 365 (sbr. leiðr. 639)

554.

— Jóiisd. Pláívonars. 23, 156,
j

436, 439, 440.

— Jónsd, (á I>vcr;í) Jónss. 532,

576.

" Jónsd. Jónss. (lögnumns) 555.
1

- Jónsd. (á Gunnsteinsstöðum)
j

Jónss. 367.

— Jónsd. (prófasts) Steingríniss.

263.

— Oddsd. 555.

— ÓMsd. 379.

-- Steingrímsd. 544.

— Steinsd. 170, 176, 447.

— Jjúrðard. (frá Kjarna,) 260.

— porleifsd, 167.168,447,495.
— porleifsd.(hirðstjóray Björnss.

321, 359.

— póroddsd. 412.

— þorstcinsd. Höskuldss. 155,

— porsteinsd. (svarts) Hallss.

152.

— porsteinsd. 380.

— porvaldsd. 465.

Guðríður Arnad. frá Sæbóli 541.

— Árnad. (á Burg) Jónss. 126.

-- Arnad. (á Grj'tubakka) Magn-
líss. 190.

— Benediktsd. 41, 225.

— Egilsd. 368, 531, 575.

— Einarsd. (í Dal) Eyjólfss-

29.

— Einarsd. (prests) Illugas. 521.

— Eiríksd. Bjarnas, 586.

— Finubogad, 23, 30, 35, 66,

169, 468.

— Gíslad. 216.

Guðríður Gíslad. Einarss. 126,

— Gíslad. Magniiss (prests) 90.

— Gíslad. (á Ökrum) Vigfúss.

126.

— Guðmundsd. (prúfasts) Ein-

arss. 363.

— Gunnarsd. 533.

— Gunnlaugsd. 398.

— Halldórsd. (prests) Pálss. 236,

411, 601.

— Ingimundsd. 162, 163, 303.

— Ingimundsd. 560.

— Jónsd. frá Seyðisfirði, 396.

— Jónsd. Arngrímss. 356.

— Jónsd. Bessas. 369, 574.

— Jónsd. (sýslumanns) Björnss.

524.

— Jónsd. (eldra) Sigurðss. 586.

— Jónsd. porleifss. 600.

— Magnúsd: 525,

— Magnúsd. (prests) Árnas. 260,

629.

— Ólafsd. 333, 573.

— Ólafsd. Jónss. 360.

— Sigurðard. (prests)Árnas. 614.

— Sigurðard. (prests) Oddss.

556.

— Torfad. 343.

— þorsteinsd. í Búlstaðalilíð586.

— porsteinsd. Einnbogas. 65,

219.

— porsti'insd, (prests) Illugas.

190.

— porvaldsd. (úr Hrísey) 77.

— porvarðsd. 21, 45,164, 172,

336.

Guðrún Arad. (á Mói) 236, 622.

— Árnad. 168.

— Árnad. 368.
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Guðrúii Áruad. 396.

— Árnad. 503.

— Arnad. Björuss. 323.

— Aruad. Brandss. 65, 455.

— Aruad. Daðas. 531.

— Arnad, (kaupmanns) Jónss.

614.

— Arnad. (á Hlíðarenda) Gíslas.

226, 520, 525, 527.

— Árnad. (á Ejðum) Maguúss.

4, 640, (leidr. við 613).

— Árnad. Péturss. 195, 309.

— Arnbjörnsd. 333.

— Aruíiunsd. Guðmundss. 177.

— Arníinnsd. porsteinss. 19,

146, 175.

— Arngrímsd. (lögsagnara) 620,

621.

— Arugrímsd. (prests) Jónss.

621, 622.

-- Asgrímsd. 349.

— Asgrímsd. Eiuarss, 57, 603-

— Asgrímsd. |)orlákss. 603.

~ Benediktsd. (lögmanus) 120.

— Beuediktsd. (sýslumanns)

Halldórss. 113, 384.

— Bergpórsd. 364, 510,

— Bessad, 309, 449, 508.

— Bjarnad. Aruórss. 518.

— Bjarnad. (prests) Hallss. 234,

379,

— Bjarnad. (prests) Gamlas. 491.

— Bjarnad. (prests) Jónss. 540.

— Björusd. Beuediktss. 118,

609.

— Björnsd. Hrólfss. 99, 596.

— Björnsd. (prests) Maguúss.

120.

Guðrún Björnsd. (sýslumanus)

Tómass. 128.

— Björnsd. (sj'slumanns) Bene-

diktss. 229. 520.

— Bjurusd. (lögréttunuiuus)

Björnss. 238.

— Björusd. (prests í Bólstaðar-

hlíð) 251.

— Björnsd. Arnbjöruss. 357.

— Björnsd. (á Skálmarnesi) J)or-

leiíss. 500.

— Björusd. (á Laxamýri) Magn-
úss. 512.

—
- Björusd. (á |>ingeyruni) Ól-

afss. 628.

— Brandsd. (lögmauns) Jóuss.

171, 446, 495.

— Brynjólfsd. 131.

— Böðvarsd. 498.

— Daviðsd. 127.

-- Egilsd. 254.

— Egilsd. (fyrra á Geitaskarði)

Jónss. 500.

— Egilsd. (síðara á Geitaskarði)

Jóuss. 359, 368, 531, 575.

— Egilsd. 574.

— Einarsd. 53.

— Eiuarsd. 239.

— Einarsd. 610.

— Eiuarsd. úr A'estmannaeyj-

uui 355.

— Eiuarsd. Q^rests) Arnas. 119,

259, 262, 396.

— Eiuarsd. Eiuarss. 63.

— Einarsd. Niknláss. 58. 191.

— Einarsd. Kafuss. 224, 522.

— Einarsd .(prests Tómáss.) 128.

— Eiriksd. 531.
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Guðrúu Eiríksd. (:í Kirkjubæ) Ei-

ríkss. 59.

— Eiríksd. Guðmundss. 574.

— Eirlksd.Loptss. 169,336,337.

— Eiriksd. (á Fitjum) Oddss.

520.

— Eiríksd. (í Djúpadal) Magu-

úss. 345.

— Erlendsd. 399.

— Erlendsd. Magnúss. 509.

— Erlendsd. (prests) Ólaíss. 523.

— Erleudsd. Nikuláss. 400.

— Erlingsd. 172.

— Finnbogad. 417.

— Finubogad. (ábóta) Einarss.

310, 311.

— Freysteinsd. 503.

— Críslad Björnss. 42.

— Gíslad. (prests) Finnbogas,

27, 507, 508.

Gíslad. Hjálmarss. 288.

— Gíslad. (biskuj^s) Jóuss. 357.

— Gíslad. (prests) Oddss. 602.

— Gíslad, (lugmanns) |>órðars.

231, 233, 565.

— Gottskálksd. (biskups) 169,

336.

— Gottskálksd. Magnúss. 360,

479.

— Gottskálksd. (prests) Jóuss.

359, 479.

— Grímsd. (á Giljá) Grímss.

611.

— Grimsd. (á Okrum) Jónss.

321, 370.

— Guðmundsd. Finuss 448.

— Guðmundsd. (í Fiunstuugu)

Gíslas. 501.

Guðriín Guðmundsd. (prcsts) Ei-

ríkss. 396.

— Guðmundsd. (smiðs) Guð-

mundss. 580,

— Guðmundsd. (í Höfnum)

Björnss. 628.

— Guðmundsd. í Geitareyjum,

543.

— Guðnad. pormóðss. 348, 503.

— Gunnarsd. 151.

— Gunnarsd. 368, 575.

— Gunnarsd. Egilss. 359.

— Gunnarsd. Gíslas. 170, 357,

636.

— Gunnarsd. (prests) Björnss.

496.

— Gunnlaugsd. 18 (sbr. leiðr.

636), 318, 461, 462, 465,

466, 506, 507.

— Hákonard. Jónss. 522.

— Hákouard. (í Haga) Magn-

úss. 540.

— Halldórsd. (lögréttumanus)

Jónss. 367, 576.

— Halldórsd. (lögmanns) Olafss.

105.

— Halldórsd. (prests) Benediktss.

223, 309.

— Halldórsd. Hallss. 236.

— Halldórsd. (sýslumanns) Jak-

obss. 615.

— Halldórsd. Oddss. 357, 558.

— Halldórsd. (prests) J)orsteiuss.

509."

— Hallgrímsd. (prests) Guð-

mundss. 75.

— Hallgrímsd. (á Steini) Hall-

dórss. 89.
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Guðrúii Hallsrl. (hnrða) 236, 487.

— Hallsd. (frá Höfða) 236.

— Haunesd. 417.

- Haraldsd. 159, 168.

— Helgad. 498.

— Hiuriksd. 578, 579,

— Hjálmsd. 196.

— Hjaltad. Björnss. 238.

— Hlugad. 78, 94.

— Hlugad. Grímss. 94.

— Ingimundsd. 239.

— Ingimundsd. 396.

— ísleifsd. 518.

— Jónasd. 622.

— Jónsd. 100

— Jónsd. 518.

— Jónsd. (á Úlfá) 115.

— Jónsd. 462.

— Jónsd. (á Draíiastöðum).Jcinss.

55, 57, 191.

— Jónsd, (prests) Loptss. (aðrir

Guðny) 60. 191.

— Jónsd. (á Spákonufelli) 111-

ngas. 87, 402.

— Jónsd. (prests) Halldórss. 88.

— Jónsd. Finnbogas. 147.

— Jónsd, (á Svalbarði) Magn-

líss. 193.

— Jónsd. (prests) Matthíass. 136.

— Jónsd. (smiðs 1 Tungu) Jónss.

236.

— Jónsd. (smiðs í Tungu) Jónss.

önnur 236, 538.

— Jónsd. (á Eyrarlandi) Björnss.

243, 291.

— Jónsd. (prests 1 Garpsdal)

Jónss. 250, 597.

— Jónsd. (á Urðum) Illugas.

252, 598.

Guðrún Jónsd. (á Urðum) Iliugas.

yngri 253, 598.

— Jónsd. (prests) porvaldss.

yngri 252, 399, 598.

— Jónsd. (prests á Staðarstað)

Jiinss. 288.

— Júnsd. (í Eeykjavík) Oddss.

343.

— Jónsd. (í Flatatungu) Sig-

urðss. 344.

— Júnsd. Egilss. 368.

— Jónsd. (prests) Sveinss. 386,

601.

— Jónsd. (lögréttumanns) Egg-

ertss. 387, 898.

— Jónsd.(lögmanns) Sigmundss.,

vatnsh^Tna, 463.

— Jónsd. (á Auðunnarstöðum)

Jónss. 463.

— Jónsd. (á Rej'kjum) Egilss.

478, 531, 532.

— Jónsd. (á Geitaskarði) Einarss.

480.

— Jónsd. Pálss. 492.

— Jónsd. Oddss. 499.

— Jónsd. (á Knerri) Steindórss.

502.

— Jónsd. (prests) Guðmundss.

520.

— Jónsd. Tumas. 503.

— Jónsd. (prests) Ketilss. 538.

— Jnnsd. Narfas. 563.

— Jónsd. (prests á Stærraár-

skúgi) Guðmundss. 573.

— Jónsd. (í Kiðe}) Ketilss.

611.

— Jónsd. Egilss. 621.

— Kársd. 558.

— Ketilsd. 480.
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Guðrún Lárusd. (kaupmanns)

Knudsen 268.

— Loptsd. 498.

— Magnúsd. '620.

— Magnúsd. (sj-stir Halls slválds)

65.

— Magnúsd. Níelss. 244. 379.

— Magnúsd. (prúfasts) í]rlendss.

268.

— Magnúsd. (prests) Eiríkss.

531.

— Magnúsd. Bcinteinss. 622.

— Maguúsd. Benediktss. 544.

— Magnúsd. (prests) Péturss.

355.

— Magnús(L (prests á Grenjað-

arstað) Jónss. 328, 354.

— Magnúsd. (prests á Mælifelli)

Jónss. 56.

— Markúsd. 309.

— Marteinsd. 227.

— Nikulásd. (prests) 555.

— Nikulásd. Einarss. 55, 78.

— Oddsd. (digra) Jónss. 381,

385, 410.

^

— Oddsd. (á Saurlatri) Bjnrnas.

460.

— Ólafsd. 343.

— Ólafsd. 555.

— ólafsd. (prests) Einarss, 541.

— Ólafsd. (prests) Halldórss.

418, 531.

— Ólafsd. (í Sölvatungu) Giið-

mnndss. 500.

— Ólafsd. Jónss. 477.

— Ólafsd. Halldórss; 359.

— Ólafsd. (i Djúpadal) Eiríkss.

345.

— Olafsd. (á Núpufelli) Jónss.

241, 574, 368 (rangt Sig-

ríður).

GuðrúnÓlafsd.(sekretera)Magnúss.

417.

— Ólafsd. (tóna) I'orleifss. 377.

— Pálsd. á Skarði 354.

— Pálsd. Markúss. 620.

• Pálsd. (á Steinsstöðum)

Sveinss. 399.

— Pétursd. 607.

— Pétursd. Ólafss. 609.

— Ptítursd. 521.

— Pétursd. Gunnarss. 197, 356,

370.

— Pétursd. Oddss. 337.

— Pétursd. (á Skeiði) Péturss.

237.

— Pétursd. Arnas. 224.

— Rafnsd. 177, 487.

— Piafnsd. (lögmanns) Guð-

mundss. 25, 158.

— Eunólfsd. 628, 630, 633.

— Sigfúsd. 261.

— Sigmundsd. 251.

— Sigurðard. Björnss. 60.

— Sigurðard. (prests) Benediktss.

129. 243.

— Sigurðard. (prests) Einarss.

240.

— Sigurðard Eiríkss. 344.

— Sigurðard. Guðnas. 502.

— Sigurðard. Guðnas. 3"ngri 502.

— Sigurðard (Hólalir^'ta) Jónss.

508.

— Sigurðard. (sýslumanns)

Snorras. 275 (sbr. leiðr. 638),

627.

— Sigurðard. (í Saudgerði)

Gíslas. 628.
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Guðriiu Símonanl. 53.

— Skaptad. 397.

— Skúlad. 103.

— Skúlad. 621.

— Skúlad. Bjurnss. 402.

— Skúlad. (landfóg-eta) Magn-
úss. eldri 414, 415.

— Skúlad. líinarss. 511.

— Stefánsd. (prófasts) Einarss.

265.

— Stefánsd. (amtnianns) p()rar-

inss. 273.

— Stefánsd. (prests) Hallkelss.

344.

- Stefánsd. Gunnarss. 358.

— Stefánsd. (prests) Ólafss. 523.
— Steingrímsd. 557.

— Steingrímsd. Guðmundss. 393.
— Steinúlfsd. 620.

— Stígsd. 345, 349, 479.

— Sveinsd. Sumarliðas. 169.

— Sveinsd. Guðmundss. 271.

— Sveinsd. (lögmauns) Sölvas.

263.

— Sæmundsd. 163, 311, (Guð-
ríður?).

— Sæmundsd. (prófosts) Kárss.

93, 97, 364.

— Sæniundsd. (í Ási) Eiríkss.

515.

— Sörensd. 566.

— Teitsd. 326, 489.

— Tómasd. 370.

— Torfad. Aras. 310, 311.

— Torfad. (prests) Finnss. 525.

— Toríad. (prests) porsteinss.

214, 215.

— Tumad. 350, 351, 478.

~ Yernharðsd. 128.

Guðrún Yigfúsd. (prests) Árnas.

510.

— Yigfúsd. (sysliimanns) |jór-

arinss. 274.

— Vigfúsd. (á Hoíi) Gíslas. 254,

410, 415.

— Yigfúsd. (lögmanns) Erlendss.

456.

— Yigfúsd. (sýslumanns) Sche-

vings 417.

— YiUijálmsd. 551.

— púrarinsd. 100, 267, 269,270.
— porbergsd. 134.

— pórðard. 503.

— Þórðard. (prests) Ólafss. 541.

— |>órðard.(kaupmanns) Helgas.

629, 63 L 633.

— pórðard. 577.

— porgilsd. 156.

— porgrímsd. 75, 96, 193.

— [Jorkelsd. 504.

— porkelsd. (prests í Eagranesi)

565.

— |>orláksd. Einarss. 499.

porláksd. (prosts) Grímss. 94,

239.

porláksd.

346.

porláksd.

573.

porláksd.

|>orláksd.

596.

porláksd.

porleifsd.

porleifsd.

197, 477,

Ijurk'ifsd.

eldri, 357

(Hólaráðsmanns)

(prests) Halldórss.

Halldórss. 596.

Halldórss. jngri

(prests) Jónss, 624.

Giímss. 196.

(lögmanns) Pálss.

496, 526, 530.

Jónss. (lögmanns)

, 558.



679

Guðrún porleifsd. (prófasts)

Skaptas. eldri 396.

— porleifsd. (prófasts) Skaptas,

yngri 396.

— porleifsd. Jónss. 498.

— porleifsd. Jónss. yngri 558.

— póroddsd. 168.

— Jjorsteinsd. 90.

— porsteinsd. 581.

— porsteinsd. (lögréttumanns)

Jóns.s. 102.

-- porsteinsd. Benediktss. 118,

626.

— porsteiusd. Jónss. 600.

— porsteinsd. 367.

— porsteinsd. (prests)Asmundss.

488.

— porsteinsd. frú 433, 434,

— Jjorsteinsd. (prests) T^a-fingss.

497, 533, 587.

— porsteinsd. (prests) Oddss.

499.

— porsteinsd. Illugas. 512.

— porsteinsd. 508.

— porvaldsd. Björnss, 517.

— porvaldsd. Ólafss. 224, 522.

— porvaldsd. Skúlas. 510.

— porvaldsd. (prests) Stefánss.

565.

— Porvarðsd. Eirík.ss. 336.

— |>orvarðsd. Stígss. 521.

— porvarðsd. Sturlus. 558.

— Ornólfsd. 224.

- ekkja Jóns lögmanns Jónss.

546.

— systir prándar í gutu 7

Gunnar Arnas. 199.

-- Ariigrimss (lærða) 84, 355,

396.

Grunnar Björnss. Arnbjörnss. 357.

— Björnss. prestur að Hofi á

Skagaströnd 496, 509, 533.

— Egilss. 359.

— p]yjólfss. 150, 151.

— Filippuss. lögrétiumaður í

Bolholti 215.

— Gíslas. á VíðivOllum 43, 170,

328, 340, 342, 343, 346,

353, 358, 359, 361, 362,

,370, 457, 463, 492, 493, 496.

— Gunnarss. prestur í Laufási

273, 288.

— Gunnarss, prestur á Svalbarði

638.

— Halldórss. 576.

— Hallgrímss. prestur í Laufási

216, 273, 288, 398.

— Jónss. Arngrímss. 356.

— Jónss. (prests) Stefánss. í

Hvammi 358.

—
• Magnúss. áKimbastöðum 602.

— Pálss. prófastur í Hjarðar-

holti 583.

— Péturss. 20.

Péturss. Gunnarss. 197, 355.

— porlákss. 591.

— porlákss. prestur 526.

Gunnhildur Arnad. 552.

— Ólafsd. 356, 463.

— Pétursd. 459, 460.

Gunnlaugiir Björnss. Blöndal

sýslumaður 632.

- Eggertss, Briem 288,

— Egilss. 574.

— Egilss. lögrettumaður í Mikla-

garði 241, 368, 531.

-- Guðbrandss. Briem kamraer-

ráð 283, 286, 289, 627.
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Gunnlaugur Gunnlaugss. prcstur

á Hálsi 398.

— Jónss. prestur 575.

— Magnúss. sýslumaður, 10,

143.

— Magnúss, 355.

— Oddss. dómkirkjuprestur 133.

251.

— Ólafss. íSölvanesi, 398. 399.

— Ormss. 1 Leyningi 196, 354.

358.

— Sigurðss, prestur 1 Saurbæ

101, 216.

— Sölvas. prestur í Möðrudal

360.

— Teitss. í Bæ 142, 326, 489.

— porgrímss.'? 396.

— porkelss. á Marðarnúpi 18,

317, 461, 474.

— porsteinss. 222.

— porvaldss. 276.

— porvaldur Stefánss. prestur

í Hvammi 275.

— össurars. 492.

Gunnsteinn Arngrímss. 472.

— Oddss. 179.

Gunnvör Benediktsd. 95, 98, 534,

596.

— Egilsd. 369, 531, 574.

— Eiríksd. 574.

— Halldórsd. 87, 403.

Guttormur Jónss. á Hraunum, 78,

266.

— Narfas. 449.

— Nikuláss. lögmaður 1 Noregi

338.

— Ormss. 157.

— Sigfúss. prestur á Hólmum
508.-

Guttormur Ornói:'ss. 15, 144. 157.

Gyríður Björnsd. 42,

Hafliði Gunnarss. 376.

— Steinss. prestnr á Breiðaból-

stað 151.

Hákon Arnas. 1 Syðrigörðum 363.

- Arnas. á Vatnshorni, 107.

— Arnas. (sýslumaður) 69, 81.

— Bjarnas. 369.

— Bjarnas. kaupmaður 601.

— Björnss í Nesi 34, 42, 218,

221, 548, 550.

— Gíslas. (á Hafgrímsstöðum)

Hákonars. prestur 43, 353,

— Gíslas, í Bræðratungu 231.

— Gissurars. 20, 22, 151, 436,

438-440, 450.

— Guðbrandss. 99.

— Hákonars. 364.

— - Hallss. á Vindbeimum 6, 7, 27,

42, 353.

— Hanness. sýslumaður 244, 541.

— Jónss. 24.

— Jónss. féliirðir í Björgvin 440.

— Jónss. Hákonars. ? 439.

— Jónss. 522.

— Jónss. Halldúrss. 473, 474.

— Jónss, 1 Kirkjuvogi 563.

— Jónss, 177.

— Jónss, Espnlín prestur á Kol-

freyjustað 421, 430,

"- Jónss, prófastur á Eyri 601.

— Magnúss. 442.

— Magnúss. í Haga 540,

— Magnúss, háleggur 4, 46, 49,

51, 140, 341, 437, 438.

— Magnúss. (smekks) Norogs-

koniingur 8, 157, 301,
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Hákon Ormss. 567.

— Pálös. 5U, 547.

— Skaptas. 397.

— Hkúlas. 86.'

— Yilhjálmss. í Kotvogi 563.

— í'orkelss. 562.

— porsteinss, 552.

— J>orsteinss. á Grjótnesi 259.

Hálfdán Einarss. 515.

— Einarss. Árnas. 28, 308.

— Einarss. á Oddsstöðnm 262.

— Eiuarss. stii^tprófastur 116,

251, 275, 386, 603.

— Einarss. prófastur á Eyri 128.

— Guðmundss. 314.

— Hallss. 6.

— Jónss. 116.

— Sigurðss. 576.

— Sæmundss. 15.

— porgeirss. 229.

Halla Jónsd. (prests) Ejjólfss. 577.

— Jónsd. (prests) Jónss. 577.

— Jónsd. Ólafss. 492.

— Jónsd (prests) Ólafss. 517.

— Jónsd. porvaldss. 518.

— Magnúsd. 133.

— Ólafsd. 350.

— Sigurðard. 351.

— Örnólfsd. 11.

Hallbera Benediktsd. 577.

— Einarsd. Aras. 24.

— Guðmundsd. Árnas. 367, 576.

— Jóusd. (á Stcinum) Jóuss. 504.

— Kolbeinsd. 439.

— Magnúsd. 553.

— Torfad. 35.

— Úlfsd. 436.

Hallbjörg Bjarnad. 324.

— Björnsd. 500.

Halldís Hákouard. 363.

— Hallsd. frá Kambi 324.

Halldór Andréss. á Melgraseyri

499.

- Arnas.. Indíafari 460.

Halldór Árnas. prestur á Húsa-

felli 613.

— Arnas. prestur í Presthólum

613, 614.

— Arugeirss. 146.

— Asmuudss. 81.

— Asmundss. prentari á Hól-

uni 81.

— Benediktss. prestur 34, 41,

64, 71, 72, 81, 205, 222

223, 225, 226.

— Bjarnas. á pverá 491.

— Bjarnas. Yídalín 252, 261.

399^ 400, 613, 615, 619.

— Björnss. Arubjöruss. 357,

558.

— Björuss. (prests) porlákss.

620.

— Björnss. prófastur á Sauða-

nesi 119.

— Bríindss. 311, 505, 517, 519.

— Brandss. lögréttumaður á

Barði 22, 147—150, 348,

352, 353, 457.

— Brynjólfss. biskup á Hólum,

131, 276, 414, 604, 621.

— Brynjólfss. prestur í Laug-

ardælum 245.

— Brynjólfss. (biskups) 378.

— Daðas. prófastur í Hruna 113.

— Davíðss. 610.

— Eggertss. Briem keuuari 288.

— Einarss. sýslumaður í |>ing-

eyjarpiugi 104, 113—117,
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256, 257, 392, 407, 544,

593, 594.

Halldór Einarss. sýslumaður í

Borgaríirði 260.

— Einarss. prestur í Selárdal

492.

— Eiríkss. 282.

— Einnss, prófastur í Hítardal

265.

— Guðmundss. 368, 575.

— Guðmundás. í Hlíð 448.

— Guðmundss. Steindórss. 581.

— Guðmuiidss. (ríka) 86.

— Gunnlaugss. 368.

— Hallss. prófastur á Breiða-

bólstað 195, 620, 628.

— Hallss. lögrettumaður 236,

487.

— Helgas. 313.

— Hjálmarss. konrektor 420.

— Jakobss. sjslumaður 615.

— Jóhannss. Kröyer 131.

— Jónss. 24.

— Jónss. 604.

— Jónss. á Geirmundarstnðum

369, 574.

— Jónss. á Fróðá 497.

— Jónss. Egilss. lögréttumaður

367, 530, 534, 576.

— Jónss. Egilss. yngri 531.

— Jónss. Oddss. 499.

— Jónss. Jjorvaldss. 521.

— Jónss. prófastur á Hólum 88,

621.

— Jónss. prestur i Tröllatungu

590.

— Kristjánss. á Hallgilsstöðum

614.

Halldór Loptss. prestur 9, 14,

139, 152.

— Magnúss. 126.

— Magnúss. prestur í Saurbæ

621, 622.

— Oddss. 170, (shr. leiðr. 636)

357, 558.

— Ölafss. lögmaður 12, 81, 105,

223, 224, 231, 232, 326,

376, 377, (sbr. leiðr. 639),

381—383, 489, 509, 520,

521, 550, 556, 560, 578.

— Ormss. 393.

— Pálss. (ddri 378.

— Pálss. yngri prestur 1 Sel-

árdal 378.

— Pálss. á Mógilsá 89.

— Pálss. prestur á Knappsstöð-

um 236, 411.

— Kögnvaldss. 261.

— Sigurðss. 193.

— Sigurðss. 479, 531.

— Sigurðss. lögréttumaður 332,

333.

— Sigurðss. prestur á Staðar-

hrauni 281, 282.

— Sigurðss. stúdent 614.

— Teitss. prestur í Gufudal

511.

— Torfas. jn'estur 1 Gaulverja-

bæ 379.

— porbergss. lögrettumaður 86,

87, 89, 364,401—403, 511,

599.

— pórðars. prestur á Torfastöð-

uni 540.

— |>orlákss. prcstur á Bægisá

77, 333, 573, 596.
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Halldúr porlákss. lugréttumaður

205, 211.

— porsteinss. 374.

— porsteiuss. prestur á ping-

eyrum 369, 509, 531.

Halklóra Arad. á Keldulandi 488.

— Arad. (prests) Guölaugss. 611.

— Arad. (í Ögri) Magnúss. 548,

549, 550, 562.

— Arad. (s^'slumanns) J>orkelss.

540.

— Arnad. Björnss. 324.

— Arnad. (á Hlíðareuda) Gíslas.

535.

— Árnad. Halldórss. 314.

— Arnad. (á Grýtubakka) Magn-
úss. 240.

— Arnad. porsteinss. 87, 252,

402. 587, 598. 623.

— Asgrímsd. 586.

— Benediktsd. (í Bólstaðarhlíð)

Björnss. 367, 530, 534, 576.

— Bjarnad. (í Holti), 576.

— Bjarnad. 563.

— Bjarnad. (prests) Gamlas. 491.

— Bjarnad. (prests) Gamlas. önn-

ur 59, 491, 497.

— Björnsd. 490.

— Björnsd. Hrólfss. 99. 596.

— Björnsd. (prests) Skúlas. 87.

— Björnsd, (á Munlíapverá)

Magnúss. 522, 566, 571.

— Björnsd. (á Yöllum) |>or-

steinss. 581.

— Björnsd. (prests) Jónss. 233,

325, 486, 488.

— Björnsd. (sj'slumanns) Tóm-
ass. 129.

— Brandsd, 239.

Halldóra Daðad. 522.

— Einarsd, Einarss.l 10, 122, 125.
— Einarsd. Péturss. eldri 354,

533

.

— Einarsd. Péturss. yngri 354,

498, 533.

— Einarsd. Skúlas, 509.

— Eiríksd. Snjólfss. 195, 326,

456.

— Erlendsd. 117, 523, 587.

— Gíslad. 125.

— Grínisd. 611.

— Gunnlaugsd. Egilss. 575.

— Guunlaugsd. Ormss, 196, 354,

358,

— Hauksd. 141.

— Hákonard. 350.

— Halldórsd. porbergss. 86, 364,

401, 511.

— Hallsd, eldri 235, 487.

— Hallsd. yngri 237.

— Llugad. 613.

— Jónsd. 344.

— Jónsd. (prests) Björnss. 87,

402, 587, 631.

— Jónsd, lögréttumanns) Sig-

urðss, 95,

— Jónsd, Hlugas, 78.

— Jónsd, (sýslumanns) Björnss,

eldri 224, 377, 381, 383, 520,

— Jónsd. (sýslumanns) Björnss,

yngri 81, 223, 521,

— Jónsd. (prests) Halldórss, 88.

— Jónsd. Jónss. 108.

— Jónsd. (prests) Guðmundss.

109, 241, 508.

— Jónsd. (í Tungu) Sveinss. 269.

— Jónsd. (prests) J)orvaldss.252.

587, 588, Ö98, 609,

6
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Halldóra Jónsd. Ólafss. 344.

— Jónsd. (silfursmiðs) Arnas.

351.

— Jónsd. Pálss. 492.

— Jónsd. (á Ketilsstöðum)

Bjarnas. 498.

— Jónsd. (prests) porgeirss. 558.

— Jónsd. Jónss. (prests) 574.

— Magnúsd. 499.

— Magniísd. Eiríkss. 344.

— Narfad. 13, 143.

— Ólafsd. 590.

— Pálsd. (prests) Jónss. 620.

— Runólfsd. 404.

— Sigurðard. 517.

— Sigui'ðard. Guðuas. 502.

— Sigurðard. (prests) Jónss. 327.

— Sigurðard. (sýslumanns)

Jónss. 86 364.

— Sigurðard. Tómass. 544.

— Skúlad. Einarss. 77, 249.

511, 597.

— Skúlad. (landfógeta) Magn-
úss. 120.

— Stefáusd. 87, 401.

— Sveinsd. Jónss. 620.

— Sæmundsd. 125—127, 395.

— Sörensd. 566.

— pórarinsd. 225.

— porbergsd. 342.

— porbergsd. Bessas. 240.

— |>órðard. 154, 155.

— |>orláksd. Benedikiss. 127,

538.

— porláksd. (í Skriðu) Hall-

grímss. 273.

— porláksd. pórðars. 534.

— í>orláksd. J)órðars. önnur

534.

Halldóra porleifsd. 196.

— porleifsd. Grímss. 182—184,
194, 207.

— porsteinsd. 407.

— porsteinsd. 157.

— porsteinsd. (prests) Ás-

muudss. 488.

— |>orsteinsd. Hákonars. 126.

— porsteinsd. (prests) Pálss.

288 (sbr. leiðr. 638).

— Jjorvaldsd. 91.

Hallfríður Jónsd. J>orvaldss. 521.

— Tómasd. 563.

— Yigfúsd. 115.

— porvaldsd. 510.

Hallgerður Gottskálksd. 349.

— Olafsd. frá Steinsmjri 585.

Hallgrímur prestur 99.

— Arnas. í Rauðuskriðu, 128.

— Bjaruas. 593.

— Bjðrnss. 572.

— Einarss. 56. 75, 191.

— Einarss. Thorlacíus j)restur í

Miklagarði 268.

— Eldjárnss. prófastur 88, 259.

— Guðmundss á Höfðaströnd

558.

— Guðmundss. prestur í Mý-
vatnspingum 55, 75, 96.

— Halldórss. á Steini 89, 403.

— Halldórss. (lögmanus) Olafss.

378, 406, 509, 556, 583.

— Hallgrímss. 239.

— Hallgrímss. Thorlacíus pró-

fastur á Hrafnagili 268.

— Hallss. (prests) Ólafss. 487,

555.

— Hanuess. Scheving doktor

259.
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Hallpfrímur Jónss. 406.

— Jiiiiss. Bachmann lækniv,

120, 290.

— Jónss., djákni 95, 538.

— Jónss. prcsturíGlaumbæ 508.

— Jónss. prestur í Gurðuni 254.

— Magnúss. 217.

— Magnúss. Eiríkss. 58.

— • Magnúss. porleifss. stóri 94,

395.

— Mkuláss. 44, 60, 190.

— Olafss. prcstur á Hofi á

Skagaströnd 61.

— Sigurðss. á Svalbarði 555.

— skáld á Grímsstöðum 76.

Sveinl)jörnss. á Egilsstöðum,

26, 117, 362 (sbr. leiðr.

639).

— Tómáss. 260, 609.

— pórðars.(kanselliráðs) Björnss.

129, 130.

— púrðars. porlákss. 224.

— porsteinss. kapellán á Bægisá

260.

Halli Runólfss. 586.

Hallkatla Einarsd. 434.

Hallótta Jónsd. 191.

— Jónsd. 232.

— Pálsd. 435.

— í»orleifsd. 196, 198. 204, 208,

219 (sbr. leiðr. 637).

Hallsteinn, 18.

— í Fellsöxl, 502.

— Einarss. 361.

Hallur á Ár1)akka 628.

— Asgrímss. 153.

— Bjarnas. harði í Möðrufelli

94, 232, 233, 239, 240,

245, 325, 487.

Hallur Björnss. 600.

— Egilss. 200, 201, 340.

— Eiríkss. prestur í Höfða, 57.

— Einnbogas. (gamla) Jónss. 6,

7, 26, 27, 30, 42.

— Einnbogas. (lögmanns), 35.

— Grímss, 313.

— Högnas, prestur í Kirkjubæ

455.

— Jónss. 287.

— Jónss. Guðmundss. 503.

— Kleppjárnss. 137, 138.

— Magnúss. 53, 67.

~ Magnúss. 371.

— Magnúss. prestur 148.

— Magnúss. skáld 34, 65.

— á Möðruvölhim 19, 138.

— Oddss. 236.

— Ólafss. 504.

— - Olafss. digri, prestur í Höfða

96, 195, 309, 487, 553, 555.

— Sigurðss. í Dal 140.

— Teitss. 235.

— porgrímss. 444.

— porkelss. 444.

— porlákss. 94, 238.

Hallvarður Hallss. 453.

Hannes Arnas. (prests) Skaptas.

126.

— Benediktss. prestur á Snæ-

fjöllum 511.

• - Björnss. 526.

— Björnss. í Snóksdal 42, 477.

— Björnss. prestur á Kvenna-

brekku 380.

— Daðas. 282.

— Eggertss. hirðstjóri 469, 483,

484.

— Erlendss. skósmiður 543.
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Hannes Finnss. bisknp 24, 78,

85, 170, 242, 305, 318.

— Hanss. Sclieving 254.

— Jónss. í Marteinstungu 131.

- Láruss. Scheving sj'slumaður

254, 258, 263—265, 269,

408, 409.

— Láruss. Scheving prestur á

Grenjaðarstað 259.

— Ólafss. 416.

— Stefánss. 262.

— Stefánss. Stephensen prestur

á Ttrahólmi 418, 601.

— porleifss. 391.

Haus Benich kaupmaður 333, 334.

— Clausen kaupmaður 614. "£

— Danakonungur 46.

— Ebbesen prestur í Shxngerup

287.

— Ethen 484.

— Hofmann 416.

— Láruss. Scheving súrenskrif-

ari 253, 408, 415, 418.

— Láruss. Scheving klaustur-

haklari 254, 258.

— Meyor skipherra 333, 334.

— Péturss. skipari 100.

— Eantzow 468.

— Tíum s^'slumaður 276, 414.

Haraldur Olafss. Briem 287.

Haukur Erk'ndss. Uigmaður 141,

(sbr. 637).

— Jónss. á Hálsi 459.

— Teitss. 141.

— porgilss. prestur í Haga 141.

— porkelss. 7, 175.

Heidemann sjá Kristófer Heide-

mann.

Helga Arad. (lögmanus) 182, 187,

198, 199, 206, 208, 211, 213,

214, 217, 220, 228, 346.

Helga Aruad. Brandss. 65, 455. J
— Árnad. Guðmundss. 580. ^

— Arnad. Magnúss. 601.

— Arnad. (s^^slumauns) ^Magn-

líss. 56.

— Árnad, (prests) Skaptas. 397.

— Arnbjörnsd. 275, 333, 615.

— Arngrímsd. Hrólfss. 111.

— Ai-ngrímsd. (lærða) Jóuss.

356, 463. I— Asgrímsd* 178.

— Bjarnad. Br^'ujólfss. 416.

— Bjarnad. Ólafss. 586.

— Bjarnad. Pálss. 325, 488.

— Eggertsd. frá Sæbóli 363,

523.
— Eiuarsd. 314.

— Eiuarsd. Bessas. 29, 147,

150, 194.

— Einarsd. Skúlas. 509.

— Eiríksd. frá Oshindi 566.

— Eiríksd. Egilss. 59, 535.

— Eiríksd. (á Eitjum) Oddss.

521.

— Gíslad. Bjarnas. 214, 381.

— Gíshad. Hákonars. 353.

— Gíslad. (prests) Oddss, 602.

— Gottskálksd. (prests) Jóuss.

348, 479.

-- Gottskálksd. Magnúss. 360,

479.

— Guðmundsd. 520.

— Guðmundsd. Arnas. 580.

— Guðmundsd. Einarss, 448.

— Guðmuudsd. (í Eiuustuugu)

Gíslas. 500.

— Guðmuudsd. (sjslunianus)
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Hákonars. 248, 249, 548,

565, 568, 570.

Helga Guðmimdsd. Sigurðss. 327.

— Guðmundsd. (prests Einarss.

363, 523.

— Guðmundsd. 186.

— Gunnarsd. 398.

— Guttormsd. 78, 266.

— Hákonard. 421.

— Halldúrsd. (prófasts) Jónss*

621, 623.

— Halldórsd. (lögmanns) Olafss.

378.

— Halldórsd. porbergss. 87,

402.

— Halldórsd. porbergss. önnur

403.

— Íllugad. 71, 223.

— ísleifsd, 518:

— Jónsd. 216.

— Jónsd. 525.

— Jónsd. fi-á Yaladal 99, 597.

— Jónsd. (biskups) Aras. 29,

58. 328, 329, 375.

— Jónsd. (prófasts) Aras. 363.

— Jónsd. (sj'slumanns) Björnss.

520.

— Jónsd. (prests) Halldórss. 88.

— Júnsd. (í Tungu) Júnss. 236,

538.

— Jónsd. (á Bjarnastöðum)

Jónss. 599.

— Jónsd. (prests á Auðkúlu)

Jónss. 603.

— Jónsd. (prests) Ketilss. 538.

— Jónsd. (lögmanns) iSigmundss.

464, 506.

— .Jónsd. (prófasts) Steingrímss.

263.

Helga Jónsd. (biskups) Yigfúss.

406,407,409, 410,415,533.

— Jónsd. (sýslumanns) Yigfúss.

82.

— Kolbeinsd. 329.

— Magniisd. (sýslumanns) Aras.

105, 107.

— Magnúsd. (prests) Árnas. 260.

277, 291.

— Magnúsd. Björnss. 124, 125,

243, 276.

— Magnúsd. (lögmanns) Björnss.

231, 233.

— Magnúsd. Yigfúss. 195.

— Narfad. 41, 52, 194, 353.

459, 486.

— Oddsd. Tumas. 491, 513.

— Ólafsd. Björnss. (sekretera)

415.

— Pálsd. 378.

~ Pétursd. 538.

— Eafnsd. 88.

— Sigfúsd. 61.

— Sigfiisd. Ólafss. 224.

— Sigurðard. Pinnbogas. 319,

342, 347.

— Sigurðard. (prests) Gott-

skálkss. 333.

— Sigurðard. Sveinbiörnss. 26,

182. 184, 323, 362, 370,

501.

— Skaptad. 397.

— Skúlad. 511.

— Snjólfsd. 586.

— Stefánsd. 59.

!

— Steinsd. 252, 265, 266.

I

— Sveinsd. 332, 333.

I
— Teitsd. Björnss. 326.

— Teitsd. Hallss. 235.



688

Helga Tómasd. 251, 332,598.

— Tómasd. 515.

— Torfad. 337, 338.

— Yigfúsd. (prests) Arnas. 510.

— Yigfúsd. (sýsliimanns) Jónss.

126, 396.

— pórðard. .'Í94.

— porgTÍmsd. 113.

— porláksd. 353.

— porleifsd. Árnas. 444, 446,

447, 475, 495.

— porleifsd. Jónss. 357, 558.

— porsteinsd. 500.

— |>orsteinsd. Egilss. fogTa 7,

(sbr. leiðr. 636).

— porvaldsd. (prests) Stefánss.

565.

— önundard. 604.

— Örnólfsd. 310.

Helgi úr Auðljrekku 16.

— Björnss. prestur í Laufási

161.

— Brandss. 517.

— Grímss. prestur á Húsafelli

313.

— Guðmundss. Árnas. 579.

— Guðmundss. Thordersen bisk-

up 294, 418.

— Guðnas. lögmaður 38, 164,

168, 306, 307.

— Gunnarss. 555.

— Hálfdánars. prestaskúlakenn-

ari 128, 130.

— Hallss. frá Hálsi 509.

— Helgas. 448.

— Helgas, á Yöllum 580.

— Helgas. (á Yöllum) Helgas.

580.

— Jónss. 602.

Helgi Jónss. Hákonars. 23, 156,

439.

— Loptss. 139.

—
- Magnúss. jjrestur 45.

— Odds.s. 160

— Oddss. Arníinnss. 171.

— Oddss. lögmaður 11. 12.

— Teitss. 168.

— Yigfúss. lögréttumaður 313.

— pórólfss. 11.

— porsteinss. cá Eiðsstöðum 602.

— porsteinss. Magnúss. 24.

Hemmert Andrjes kaupmaður 614.

Henrik sjá Hinrik.

Herdís kona Örnólfs 1 Stóraskógi

157.

— Arnad. 555.

— Asgrímsd. 271.

— Bjarnad. Björnss. 324.

— Bjariiad. (prests) Hallss. 234,

241.

— Björnsd. 518.

— Erlendsd. 519.

— GísLad. 412.

— Gískd. Hákonars 43. 223,

353, 517.

— Guðmiindsd. 60.

— Halldórsd. 518.

— Hallsd. 239.

— Helgad. 333—335.
— Hrómundsd. 542.

— Jónsd. Arníinnss. 233, 487.

— Jóusd. Björnss. 236.

— Oddsd. 436.

— Oddsd. Tumas. 349, 479.

— Pétursd. 94, 394.

— Eafnsd. 4, 141, (sbr. leiðr.

637).

— Sigurðard. eldri 350.
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Herdís Sigurðard. yngri 350.

— Síuminidsd. (í'álkafangara),

103.

— Sæmundsd. Símonars. 478.

— Teitsd. 234.

— Yigfúsd. 57.

— t'orgrímsd. 94.

— porláksd. 552.

-- í^orleifsd. 324.

Herluf Daae höfuðsmaður 2, 79,

85, 376, 546.

Hermann Pálss. 531.

Hildibrandur porgrímss .lögréttu-

maður 113.

Hildur Arngrímsd. 463, 535.

— Daðad. 522.

-- Eiríksd. 614.

— Grímsd. 57.

— Guðmundsd. 256.

— Hlugad. 97.

— Jónsd. 89.

— Jónsd. (á Auðunnarstöðum)

Jóuss. 436, 490, 559.

— Jónsd. (prests á Grenjaðar-

stað) Jónss. 238.

-- Jónsd. (konrektors) Vigíúss.

543.

— Ólafsd. (lærða) 89.

— Stefánsd. 265.

— porgrímsd. 192.

Hilmar Finsen landshöfðingi 292,

Hinrik Ijiskup á Hóluni 138.

— Bjelke liöfuðsmaður 184, 246,

386, 567, 568, 591.

— Eiríkss. á Eeykjnm 388, 394.

— Gíslas. á Hólmi 232, 383.

— Hanness. Gerken 343 (sbr.

leiðr. 638) 525, 527.

— Holsetujarl 301, 302.

Hinrik Kerken liöfuðsmaður 316.

— Kragh hirðstjóri 210, 229,

527.

— Mæding umboðsmaður 36.

Hjálmar Arnas. 597.

— Jónss. kaupmaður 581.

Hjálmur Stefánss. 501.

— Sveinss. lögréttumaður 205,

225.

Hjalti Benidiktss. 403.

— Björnss. Pálss. 216, 237.

— Jónss. prestur 245.

— Óhifss. prestur í Fagranesi

63, 599.

— Pálss. 216.

— J)orbergss. prestur á Kirkju-

bóli 134, 541.

— porstei nss. prófastur í Vatns-

firði, 216, 412.

Hjörleifur Guttormss. prestur á

VöUum 259.

— Hallss. 491.

— J>nrðars, prófastur á Val-

pjófsstað 565.

Hjörtur Jónss. i^restur á Gils-

bakka 119.

Hlaðgerður J>órðard. 609.

Holberg barón 270.

Holgeil- Rósenkrans höfuðsmaður

231,376, 382,549,551,552,

559.

Hólmfríður Arad. 57.

— Benediktsd. 537.

— Bjarnad. Eriðrikss. 275.

— Bjarnad. Marteinss. 336, 337.

— Björnsd. (sýshimanns) Pálss.

110, 244.

— Böðvarsd. 632.

— Einarsd. 536.
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Hólmfríður Erleudsd. 29, 49, 50,

51, 328, 4-18.

— Ej-jólfsd. 329.

— Halldórsd. (Yidalíus) 400,

613.

— Hallgrímsd. 99.

— Jónsd, 534.

— Jónsd. frá Hrauuum 576.

— Jónsd. (prests) 582.

— Jóusd. (prests) Ketilss. 118,

538.

— Jónsd. (prests) Halldórss. 88.

— Jónsd. (vísilugmanus) Olafss.

274, 615, 616.

— Jónsd. (sjslumanns) Yigíúss.

82, 520.

— Ólad. 614.

— Ólafsd. 250.

— Pálsd. (Yldalius) 613, 616

—618.
— Pjetursd. 411, 601.

— Sigurðard. í Siðumúla 401.

— Sigurðard. Oddss. 82, 385.

— Sigurðard. (sfslumanns)

Snorras. 118, 622, 626.

— Skúlad. 402.

— Sveinsd. 394.

— Yigfúsd. 125.

— |)órarinsd. 262.

Hóseas Árnas. prestur 1 Bemíirði,

111.

Hrafnaflóki, 8.

Hreiðar darri, 301.

Hrólfur Bjarnas. sterki 86. 90,

93, 319, 361, 371, 599.

— Gautrekss. 585.

— Sigurðss. sj'slumaður 92—95,

97, 98, 100—102, 106, 109,

110, 112,234.270,511,570,

592, 596.

Hrólfur porsteiuss. 86, 197, 342,

449.

Hrómundur Jiuiss. 542.

Húnbjörg Halldórsd. 500.

Högni Asmundss. prestur í Ya-

vindarhólum 380.

— Eiríkss. 397.

— Guðmundss. presturloO, 380.

— Péturss. prestur á Huskulds-

stöðum 200.

— Sigurðss. prestur á Breiða-

lólsstað 130.

Höskuldur sveinn Lopts ríka 160.

— Árnas. 154, 172, 228.

— Einarss. prestur 1 Heydölum

455.

— Gunnarss. 332.

— Haukss. 7.

— Jónss. 493.

— Eunólfss. 23. 152, 153 162,

173, 332.

— Piunólfss. Höskuldss. 153,

155.

— |)orvaldss. 100.

Höjer prófessor 276.

Iclis hiun pýzki 333-335.

Hlugi Asgrímss. 555.

— Bjaruas. 596.

— Björnss. prestur i Húsavik

56, 491.

— Einarss. 599.

— Einarss. trésmiður i Sólheim-

um, 508.

— Grimss. (á Lundi) Jónss.

57.
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IUugi Grímss. Sigurðss. lögréttu-

maður 78, 94.

— Guðmundss. 475.

— Guðmundss. prestur í Múla

35, 64,70,75,267,490,559.

— Ingjaldss. prestur á Tjcrn

464, 490, 559.

— Jónss. prestur 613.

— Jónss. ráðsmaður á Hólum

72, 249, 266, 511, 573,

597.

— Jónss. ,(á Urðum) IUugas.

snikkari, 131, 250, 598.

— Ormss. á Dunki 448.

— Sigurðss. 368 (sbr. leiðr. 639).

— Sigurðss. prófastur á Hól-

um 332, 333.

— SYarti 161.

— Sveinss. á Finnsstöðum 402.

— Yigfúss. á Kalastöðum 43.

— pórðars. fálkafangari 488.

— |)orlákss. prestur á Auðkúlu

77, 573.

Indriði Arnas. 154.

Inga Árnad. K'arfas. 460.

— Jónsd. Erlingss. 158, 481,

485.

Ingibjörg kona Marteins biskups

218.

— Árnad. 439.

— Arnad. Brandss. 65, 455.

.
— Arnad. (á Hlíðarenda) Gislas.

231.

— Arnad. Guðmundss. 580.

— Arngrímsd. 145, 318, 463,

498.

— Asmundsd. 346.

— Benediktsd. (sýslumanns)

Halldórss. 383.

Ingibjörg Benediktsd. Kolbeinss.

435.

— Bjarnad. (prests) Gamlas. 491.

— Bjarnad. Guðmundss. 498.

— Bjarnad. (prests i Mýraping-

um) Jónss. 540.

— Bjarnad. (prests í Gaulverja-

bæ) Jónss. 540.

— Bjarnad. Marteinss. 336.

— Bjarnad. Torfas. 86, 93, 319.

— Björnsd. (prófasts) Gíslas. 43,

82.

— Björnsd. (prests 1 Bólstaðar-

hlíð) eldri 251, 626, 627.

— Björnsd. (prests 1 Bólstaðar-

blíð) yngri 251.

— Björnsd. Pálss. 490.

— Björnsd. Pálss. 216.

— Björnsd. (prests) Láruss. 255.

— Björnsd. (sýslumanns) Pálss.

245.

— Björnsd. porvaldss. 43, 60.

— Björnsd. (í Hvammi) |>or-

valdss. 518.
'

— Daðad. 356.

— Eggertsd. 604.

— Einarsd. 154.

— Einarsd. (prests) Einarss. 380.

— Eiríksd. Eyjólfss. 58, 191,

328.

— Eiríksd. (í Djúpadal) Magn-

úss. 345.

— Eiríksd.(sýslumanns)Sverriss.

287.

— Eyjólfsd. (í Dal) Einarss. 328.

— Freysteinsd. 503.

— Gíslad. Brandss. 86.

— Gíslad. (prests) Brynjólfss.

399, 600.
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Ingibjörg Gottskálksd. (prests)

Jónss. 349, 479.

•
i^- Gottskálksd. Magmíss. 359,

' 479.

—^ Grímsd. (sýslumanns) Pálss.

42, 179, 180, 353,

— Grímsd. (á Liindi) Jónss. 57.

— Grímsd. (áGiljá) Grímss. 610.

— Guðmundsd. (dýra) 137.

— Guðmundsd. Oddss. 579.

— Guðnad. 504.

— Gunnarsd. Egilss. 359.

— Gunnarsd. Gíslas. 343, 357.

— Gunnlaugsd. 493.

— Gunnlaugsd. (prests) Oddss.

133.

— Hálfdánard. 275, 603.

— Halldórsd. Brandss. 147, 352.

353.

— Halldórsd. 581.

— Halldórsd. (prests) Hallss.

620.

;-^ Hallgrímsd. 75.

— Helgad. 171.

— Hjaltad. 599.

— Illugad. 453.

— Ingimundsd. á írafelli 357.

— Ingimundsd. Grímss. 215.

í^ Jóhannesd. 622.

— Jónsd. 356.

— Jónsd. 611.

— Jónsd. Erlendss. 485.

— Jónsd. Erlingss. 158.

— Jónsd. (prests) Grímss. 610.

— - Jónsd. (prests) Eyjólfss. 577.

— Jónsd. (prests) Halldórss. 622.

— Jónsd. Yilhjálmss. 563.

— Jónsd. Magnúss. 463.

Ingibjörg Jónsd. (Hólaráðsmanns)

J)orsteinss. 394.

— Jónsd. (í Flatey) Torfas. 98.

— Jónsd. (prests) Guðmundss. 88.

— Jónsd. pórðars. 62.

— Klemensd. 445.

— Loptsd. 304.

— Loptsd. 463.

— Magnúsd. 620.

— Magnúsd. (prófasts) Erlendss.

268.

— Magnúsd. (timburmanns)

Guðmundss. 517.

— Magnúsd. (sýslumanns)

Magnúss. 378.

— Markúsd. (á Víðivðllum)

65,

— Markúsd. (prests) Geirss. 267.

— Oddsd. 234.

— Oddsd. prests Gíslas. 602,

603.

— Oddsd. (digra) Jónss. 381,

— 385.

— Ólad. (Sandholts), 614.

— Ólafsd. (bryta) 291.

— Olafsd. (prests) Einarss. 542.

— Ólafsd. fi-á Torfastöðum 250,

587.

— Ormsd. 317.

— Ormsd. Yigfúss. 42.

— Pálsd. 448.

— Pálsd. (Staðarhóls-Páls) 498.

— Pálsd. (prests) Björnss. 378.
|

— Pálsd. (amtmanns) Melsteðsj

274.

— Pálsd. Halldórss. 89.

— Pálsd. porlákss. 369, 531,

536, 573.
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Ingibjðrg Pálsd. porvarðss. 30,

33, 158, 159, 161, 162, 167,

300.

— Pálsd. (sýslumauns) Grímss.

490.

— Salómonsd. 502, 506, 519.

— Sigurðard Einarss. 386, 601.

621.

— Sigurðard. Finubogas. 67, 86,

186, 188, 319.

— Sigurðard. Sigurðss. 604.

— Sigurðard. Hrólfss. 95.

— Skaptad. Jósepss. 387, 398,

399, 555.

— Skúlad. 398.

— Snjólfsd. 586.

— Stefánsd. 393.

— Sveinsd. 267, 386.

— Vigfúsd. (prests) Aruas. 510.

— Vigfúsd. Friðrikss. 57.

— Vigfúsd. porsteiuss. 69.

— |>órariusd. 512.

— pórðard. (prests) Sigfúss. 414.

— |)orgeirsd. 24.

— |)orkelsd. 539, 564.

— porláksd. 556.

— porsteinsd. (lögmanns) Eyj-

ólfss. 145, 297, 299.

— |)orvaldsd. (prófasts) Böð-

varss. 627.

— I)orvarðsd. 21, 32, 41, 45-
47, 164, 172, 173, 336.

Ingigerður Olafsd. 400.

~ Sveinsd. 267.

Ingileif Árnad. 449.

— Eiríksd. 143.

Ingimundur Bessas. 90, 345.

— Grímss. (Tóumundi) 214.

Ijigiiíður Árnad. Björuss. 324,

lugiríður Árnad. Skúlas. 504.

— Eiríksd. 236.

— Grímsd. 214.

— Guðmundsd. 62.

— Guðmundsd. Fiunss. 448.

— lugimuudsd. 88, 402.

— Jóusd. 512.

— Jóusd. 587.

— Loptsd. 9, 14, 15, 139,

143.

— Pálmad. 602.

— Tómasd. 563.

— pórðard. 368, 575.

— porvaldsd. 436.

Ingjaldur Einarss. 106.

— Grímss. 437.

— Guðmundss. 512, 513.

— Hallgrímss. í Vogum 76.

— Illugas. 35, 97, 463, 490,

559.

— Jóuss. prestur í Múla 491.

— Péturss. 563.

Inguuu móðir Jóus Guðmundss.

129.

— Arnad. 24.

— Bjarnad. 491, 512.

— Björnsd. Pálss. 216.

— Brynjólfsd. 305.

— Gamlad. 41.

— Grímsd. 10.

— Guðmundsd. 500.

— Gunuarsd. 151.

— Guttormsd. 78.

— Halldórsd. 7.

— Hallgrímsd. 555.

— Hansd. (Hoffmanus) 416.

— Juusd. 83.

— Jónsd. (á Draflastöðftiift)j351,

478. ,,í,,k] _
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Ingunn Jónsd. (kammeráðs)

Jónss. 289, 633.

— Magnúsd. Aras. 398, 399.

— Magnúsd. (Ólsen) 633.

— Magnúsd. (prests) Jónss. 512.

— Ólafsd. 250.

— Skúlad. 56, 511.

— Sveinsd. 42.

— Vigfúsd. 510.

Ingvar porsteinss. á Sólheimum
602.

Ingveldur Erlendsd. 585.

— Guðnad. 563.

— Helgad. 306.

— Jónsd. (prófasts) Hallss. 261.

— Jónsd. (prests) Jónss. 504.

— Sigurðard. 311.

— Vigfúsd. 456.

— |)orvaldsd. 517.

Isleifur beltislausi 310, 311, 323.

— Bjarnas. 397.

— Einarss. etazráð á Brekku

274, 623—626.
— Eyjólfss. (í Dal) Einarss. 328.

— Eyjólfss. Halldórss. í Saurbæ

393, 489.

— Gíslas. prestur í Arnarbæli

274, 624.

— Jónss. 371, 373.

— Magnúss. á Höfðabrekku 58.

— Ólafss. 412.

— Sigurðss. á Grund 67, 183,

184, 187, 189, 192, 196,

318, 329, 346, 372, 373.

— Sigurðss. Jónss. 33, 196.

— porbergss. 91, 188, 229, 326,

343, 357, 366, 371—376.
— pórðars. 624.

— J)orleifss. prestur á Eyri 518.

ívar Jónss. 91.

— Jónss. Hólm 162, 437.

— Jónss. á Kletti 498.

— Skúlas. í Botni 541.

— Vigfúss. Hólm 21, 163, 165.

— Vigfúss. Hólm hirðstjóri 14,

162, 163, 300.

Jacupp hvide 208.

Jafet Diðrikss. Eeinholt 268.

Jakob Benediktss. prestur á Mikla-

bæ 622.

— Benediktss. sýslumaður 280,

568.

— Björnss, (sekretera) 27, 281.

— Eiríkss. við Búðir 280.

— Finnbogas. prestur í Stein-

nesi 632.

— Gunnarss. 605.

— Hákonars, Espólín 421.

- Hanness. 381.

— Havsten kaupmaður 431.

— Jónss. Espólín 281, 421.

— Ólafss. Briem 287.

— Stefánss. Thorarensen 273.

— Vinoch kaupmaður 374.

— pórarinss. 238.

— - pórarinss. Thorarensen

kaupmaður 272, 542,

— porsteinss. 603.

Jakobína Baagö 135.

— Jakobsd. 632.

— Jónsd. 610.

— Magnúsd. 273.

Jarðprúður Hákonard. 102 (sbr.

leiðr. 637).

— Magnúsd. 541.

— Ólafsd. Björnss. 517.

— Ólafsd. (prests) Einarss. 542.
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Jarðprúður pórólfsd. 464.

Járnbrúnn Finnbogas. 27.

Jens Jörgenss, umboðsmaður 593.

— Madtzen Spendrup sýslu-

maður 401, 404—410, 415,

509, 533, 556.

— Kodstem 389.

— Sæmundss. 412.

— Sörensen 92, 232.

— Sörenss. 566.

Jensína ólad. 542.

Jessi í Ketu 171.

Jochum Jónss. 1 Hvammi 539.

— Mumm eldri 100.

Jóhann Arnas. sýslumaður 131,

132.

— Bucholt höfuðsmaður 41, 190,

225, 230, 361, 365, 527,

528.

— Gunnlaugss. Briem prestur

í Gunslev 287.

— Gunnlaugss. Briem prófast-

ur í Hruna 287, 288.

— Jónss. (Holtastaða - Jóhann)

620.

— Jónss. prestur í Otrardal

518.

— Kristjánss. prestur á Mæli-

felli 582, 609.

— Kröyer í Höfn 131.

— Láruss. Grottrup 400, 590,

592, 607, 608, 611, 612,

617.

— Mauritsen 591.

— Ólafss. 590.

— Ólafss. Briem 287.

— Péturss. hirðstjóri 331, 484.

— Péturss. Klein 106, 246, 255,

389, 568, 569, 591, 595.

Jóhann Skram 615.

— Stefánss. Thorarensen gull-

smiður 418.

— porsteinss. prestaskólakandí-

dat 602.

Jóhanna Gunnarsd. 638.

— G-unnlaugsd. 288, 289.

— Jónsd. 632.

— Snæbjörnsd. 518, 524.

— porleifsd. 601.

Jóhannes Aras. á Kappastöðum

394.

— Arnas. í Grenivík 566.

— Arviðss. 151.

— Guðmundss. sýslumaður 237,

431.

— Jónss. prestur í Grímsey

622, 632.

— Jónss. 1 Hofstaðaseli 237,

402, 622.

— Ólafss, prestur í Vesturhóps-

hólum 622.

Jón kirkjuprestur á Hólum 61.

— á Mannskaðahóli 336.

— á Núpi í Núpsdal 148.

— prestur í Gufudal, á að vera

Jón (Ormss.) prestur á

Kvennabrekku 414.

— prestur á óslandi 399.

— prestur, pumlungur 523.

— príor á Möðruvöllum 185. -

— rauðbroti 620.

— á Svarðbæli 95.

— yngri á Knappavöllum 624.

— Andréss. prestur 53.

— Aras. biskup á Hólum 23,

26, 34, 51, 58, 63, 67, 68,

83, 132, 170, 179, 181, 182,

184—187, 189, 192, 199,
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222, 223, 233, 309, 313,

319, 321-323, 327, 329—
331, 333, 335, 340, 343,

347, 354, 362, 367, 370,

372, 373, 375, 377, 383,

403, 454, 456, 462, 471,

473, 478, 482—486, 489,

492—496, 501, 505, 506,

520, 532, 576, 587.

Jón Aras. prófastur í Vatnsfirði

363, 378, 385.

— Aras. í Hreiðarstaðakoti 394.

— Aras. Teitss. 562.

— Aras. prestur í Yestmanna-

eyjum 611. i^-bnwínOíji'

— Arnas. porsteinss. ráðsmað-

ur á Hólum 118, 250, 252,

402, 587, 588,598,623,626.

— Arnas. |>orsteinss. annar 588.

— Árnas. biskup í Skálholti

-^q '268, 616.

— Arnas. (prests) Tómass. 332.

— Arnas. silfursmiður á Narf-

eyri 351, 460, 463.

— Arnas. í Kelduhverfi 359.

— Arnas. (í Steinnesi) Bjarnas.

360. 1 íföl.

— Árnas. sýslumaður á Tngj-

aldshóli 558.

— Arnas. Daðas. 509.

— Arnas. (lögmanns) Oddss.

556.

— Arnas. 566. i^(í6-ír;Y<? h

— Arnas. danneBrogsmaður á

Leirá 577.

— Amas. bókavörður í Eeykja-

,•: vík 588.

,^iÁims. (ka,upmanns) Jónss.

Jón Arnbjörnss. 443. " " "^

— Arnfinnss. porsteinss. 146,

170.

— Arnfinnss. í Bjarnastaðahlíð

177, 233, 325, 349, 479,

487, 488.

— Arngrímss. lögréttumaður

33.

— Arngrímss. í Sælingsdals-

tungu 356, 463, 556, 560.

— Arngrímss. 542.

— Arngrímss. (lögsagnara) 640,

(sbr. leiðr. 620).

— Arnórss. Jónss. 58.

— Asgeirss. sýslumaðar, 151,

152, 304, 311, 441, 444.

— Asgeirss. (á |>ingeyrum) Ein-

arss. 633.

— Ásgrímss. sfshimaður í

Eyjafirði 8, 14, 66, 67, 143,

178, 179, 452.

— Ásgrímss. á Fjalli 45, 178.

— Asgrímss. 525, 526.

— Asmundss. á Ormarstöðum

510, 523.

— Auðunss. á Mekim 61.

— Auðunss. prestur á Bergstöð-

um 631.

— Bárðars. 579.

— Bárðars. á Hjðllum 540.

r-^ Benediktss. sfshimaður 118,

122, 123, 124, 126, 129.

— Bessas. á Grunnsteinsstöðum

369, 531. 574.

— Bessas. prestur á Sauðanesi

510. - • nVihR .>>1»;Í0

.4— Bjárnas. ' ffá Harastoðum
— 125.

— Bjarnas. í Enni 131.
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Jón Bjarnas. (sýslumanns) Hall-

dórss. 616.

— Bjarnas. (prests) Hallss. 234,

241.

— Bjarnas. Thorarensen prest-

ur á Tjörn í Svarfaðardal

275, 627.

— Bjarnas. (í Skriðu) Pálss. á

Hofi 325, 488.

— Bjarnas. prestur í Fellsmúla

357.

— Bjarnas. prestur á Staðar-

bakka 364.

— Bjarnas. í Hrísey 397.

— Bjarnas. (prests) Jónss. 540.

— Bjarnas. á Ketilstöðum 498.

— Bjarnas. (á póreyjarniípi)

Hallss. 600.

— Björnss. siðamaður, prestur í

Grrímstúngu 43, 196.

— Björnss. á Egilsstöðum 65,

455.

— Björnss. klausturhaldari í

Skriðu 69.

— Björnss. snikkari 604.

— Björnss. prestur á A.uðkúlu

87, 402, 587, 623, 631.

.
— Björnss. á Eyrarlandi 88,

124, 125, 243. 291.

— Björnss. Pálss. 216.

— Björnss. Péturss. 236.

— Björnss. í Hjarðardal 244.

-- Björnss. (sýslumanns) Pálss.

245. íKn'l -

— Björnss. (prests) J>orsteinss.

í Yík 250, 251, 587, 597.

— Björnss. skólahaldari á Ama-
ger 255.

— Björnss. (sekretera) 281, 416.

Jón Björnss. (prests á Melstað)

Jonss. sýslumaður 81, 188,

189, 223, 226, 323, 326,

327, 343, 365, 371—373,

376, 377, 381, 383, 507,

514, 515, 520, 525—528.
— Björnss, (ríka) Dan 312,

468, 469.

— Björnss. (í Hvammi) por-

valdss. 518.

— Björnss. Blöndal verzlunar-

stjóri, 631.

— Björnss. prestur á Stokkseyri

622.

— Brandss. 24.

— Brandss. á Kroppi 253.

— Brandss. prestur á Barði

495.

— Brandss. 551, 559.

— Eggertss. Hanness. murti

313, 502.

— Eggertss. (á Ökrum) Jónss.

klausturhaldari 81, 82, 246

—249, 387—392, 398, 530,

537, 569, 583, 584.

— Eggertss. lögréttumaður á

Ökrum 387, 398.

— Egilss. prestur á VöUum í

Svarfaðardal 57, 241.

— Egilss. prestur í Stafholti 76,

519. hr.rkinr

— Egilss. prestur í Laufási 265.

— Egilss. prestur 1 Hrepphól-

um 306, 307, 341.

— Egilss. Illugas. 369 (shr.

leiðr. 639), 621.

— Egilss. á Vatnshorni 42v.

— Egilss. (sýslumanns) Jónss.

á Reykjum, 324, 367, 477,
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Jón

.'d'—

-?;

496, 511, 529, 530, 532,

572, 582.

Egilss. á Geitaskarði síðari

367, 463, 477, 530, 552,

560, 567, 568, 572, 576—
578, 582, 606.

Egilss. í Hjörtsey 580.

Egilss. lögsagnari í Húna-

vatnspingi 606.

Einarss. 260.

Einarss. 1 Bólstaðarhlíð 54,

60, 191, 326, 496, 511,

529, 532, 534, 535.

Einarss. Nikuláss. í Hafra-

fellstungu 55, 57, 75, 191.

Einarss. skáld 63.

Einarss. í Reykjahlíð 88.

Einarss. prestur í Einholti

262.

Einarss. Thorlacíus prestur í

Saurbæ 260.

Einarss. Oddss. sýslumaður á

Geitaskarði 59, 169, 359,

473, 476, 480—482, 496,

582, 619.

Einarss. skólameistari á Hól-

um 392.

Einarss. í Finnstungu 448.

Einarss. murti 469.

Einarss. Skúlas. prestur á

Eeynistað 508.

Einarss. Brynjólfss. 44, 190,

192, 340, 440.

Eiríkss. Egilss. á Núpi 59,

190, 497, 535, 619.

Eiríkss. skalli biskup á Hól-

um 20, 438, 450, 451.

Eiríkss. (á Skinualóni)

Giímss. 275.

Jón Eiríkss. prestur á Stóranúpi

417.

— Eiríkss. prestur í Vatnsfirði

514, 515, 516.

— Eiríkss. konferenzráð, 540.

— Eiríkss. lögsagnari 592, 594,

606, 607, 619.

— Eíríkss. prestur á Undirfelli

615.

— Erlendss, prestur í Yillinga-

holti 355.

— Erlendss. frá Brunnastöðum

415.

— Erlendss. á Silfrastöðum 602.

— Erlingss. undir Múla 158,

159, 481.

— Erlingss. Gíslas. 518,

— Ej'jólfss. í Eyrindarmúla 58.

— Eyjólfss. sj'slumaður 255,

256, 569, 571, [588, 593,

595.

— Eyjólfss. prestur á Gilsbakka

287, 367, 530.

— Eyjólfss. 399.

— Einnbogas. Jónss. 27, 147,

149, 341, 348, 352, 353,

494, 506.

— Einnbogas. (gamla) Jónss.

27 (sbr. leiðr. 636), 146,

170.

— Einnbogas. (lögmanns) prí-

or á MöðruYÖllum 33, 34,

222, 240, 325.

— Einnbogas. (lögmanns) prest-

ur í Laufási 34, 196.

— Einnbogas. 552.

— Finnss. á Spákonufelli 597.

— Finnss. prestur í Hruna 577.

— Freysteinss. 502.
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Jóu Friðrikss. stúdent í Yíðidals-

timgii 275, 577, 615.

— Gamlas. ábóti á J)ingeyrum

472.

— Gerrekss, biskup í Skálholti

164-166, 194.

— Gíslas. Björnss. á Hóli í

Hörðudal 42.

— Gíslas. prestur í Saurbæ

115, 122, 257, 259.

— Gíslas. 200.

— Gíslas. 246.

— Gíslas. 339, 353, 505, 506.

— Gíslas. Eiríkss. 344.

— Gíslas. bartskeri 354.

— Gíslas. í Tungu í Yatnsdal

491.

— Gíslas. á Kimbastöðum 602.

— Gissurars. lU'ófastur 97.

— Gissurars. á ISTúpi 244 (sbr.

leiðr. 638).

— Gissurars. skólameistari í

Skálholti 332.

— Gottskálkss. prestur í Hvammi
326, 350, 357, 478.

— Gottskálkss. prestnr á Hvann-
eyri 404.

— Greipss. 499.

— Grímss. á Brenniborg 43,

345, 349, 479.

— Grímss. prestur á Hjalta-

bakka 57, 95.

— Grímss. (á Lundi) Jónss. 57.

— Grímss. (lögmanns) á Ökr-

um 84, 193, 200, 321, 340,

361, 362, 365, 366, 494,

536. 554.

— Grímss. Eyjólfss. 86.

Jón Grímss garðjrkjumaður 118,

609.

— Grímss, í Síðumúla 313,

502, 517.

— Grímss. (prests) Jónss. 313.

— Grímss. Jónss. 314.

— Grímss. (á Guðrúnarstöðum)

326, 489. 510.

— Grímss. 303.

— Grímss. 395,

— Grímss. 589.

— Grímss. prestur í Görðum á

Akranesi 610.

— Gróus. í Skál á Síðu 58,

191 (sbr. leiðr. 637).

— Guðbrandss. prestur á Flugu-

mýri, 87, 401.

— Guðbrandss. 355.

— Guðmundss. á Laxamýri 60,

287.

— Guðmundss. hái 62.

— Guðmundss. í Yík, 76, 96.

— Guðmundss. kapellán í Lauf-

ási 76, 96.

— Guðmundss. prestur á Mel-

stað, 88.

— Guðmundss. prestur á Möðru-

völluni 109, 241.

— Guðmundss. jjrócurator 129.

— Guðmundss. á Kauðalæk 216.

— Guðmundss. prestur á pór-

oddsstað 239.

— Guðmundss, prestur í Stærra-

Árskógi 245, 246, 512,

573,

— Guðmundss, prestur á

Skeggjastöðum 262, 615.

— Guðmuudss. 270.

8
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Jón Gruðmundss. prestur á Hvann-

eyri 290.

— Guðmundss. 313.

-- Guðmundss. (á Keldum)

Torfas. 381.

— Guðmundss. á Hellu 392.

— Guðmundss. prestur í Hítar-

dal 461, 496, 520, 533,

585.

— Guðmundss. Indriðas. 489.

— Guðmundss. 503.

— Guðmundss. prestur á Rúg-

stöðum 109, 241, 508.

— Guðmundss. lögréttumaður

525.

— Guðmundss. Árnas timbur-

maður 580.

— Guðmundss. í Bug 581.

-— Guðmundss. frá Hörgshóli

616.

— Gunnlaugss. (Gunnsteinss.?)

183.

— Gunnlaugss. prestur á Mæli-

felli 241, 368, 574.

— Gunnlaugss. yngri lögréttu-

maður 368, 575.

— Gunnlaugss. á Neðri-Torfa-

stöðum 620.

— Guttormss. Örnólfss. 46, 144.

— Guttormss. skráveifa lögmað-

ur 300, 449-452.
— Hákonars. Espólín 421.

— Hákonars. 1 Yíðidalstungu

20, 22, 23, 156, 436, 439,

440, 449.

— Hálfdánars. 257, 545.

— Hálfdánars. Guðmundss. 314.

— Halldórss, prestur á Völlum

í Svarfaðardal 88, 113, 403,

621.

Jón Halldórss. 90.

— Halldórss. (prests) Benediktss.

223.

— Halldórss. prestur í Stórliolti

243, 260.

— Halldórss. prófastur í Hítar-

dal 330, 338. 525, 549, 567.

— Halldórss. Táðsmaðúr í Skál-

Iiolti 378.

— Halldórss. (á Fróðá) Jónss. í

Svefneyjum 497.

— Halldórss. 473, 474.

— Halldórss. 497.

— Halldórss. Björnss. 620.

— Halldórss. prestur á Breiða-

bólstað 622.

— Halldórss. á Búrfelli 622.

— Hallgrímss. í Vík 406, 509,

556, 583, 584.

— Hallgrímss. Baclimann prest-

ur í Klausturliólum 120.

— Hallss. silfursmiður 235, 487.

— Hallss. prófastur í Glaumbæ

261, 369.

— Hallss. Jónss. 287.

— Hallss. 493.

— Hallvarðss. 463, 582.

— Hanness. prestur á Mosfelli

131.

— Haukss. 459.

— Haukss. á Hálsi 459.

— Heródes á Landi í Axaríirði

395.

— Hjaltas. prestur íSaurbæ216.

— Högnas. prestur á Hólmum
118.
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Jón Höskuldss. á Merkigili 622.

— Illugas. (prests) Guðmundss.

á Laugum .35, 55, 71— 73,

75, 78, 79. 84, 85, 91, 96,

97, 193, 249, 267, 597.

— Illugas. (prests) Björnss. 56,

109.

— Illugas. (Hólaráðsmanns)

Jónss. á Urðum 77, 131,

249, 253, 511, 512, 592,

597-599.
— Illugas. lögsagnari á Spá-

konufelli 87, 402, 599.

— Illugas. skólameistari á

Falstri 252.

— Illugas. í Skógum 391,

392.

— Indriðas. í Arnarnesi 456.

— Ingimundss. 499.

— Ingimundss. í Herdísarvík

215.

— Ingjaldss. við Mývatn 76.

— ísleifss. 232.

— ísleifss. í Botni 412.

— ísleifss. Eyjólfss. 328.

— ívarss. áNaustum 260, 268.

— Jakob Claesen 288

— Jakobss. sýslumaður á Espi-

hóli 2, 73, 93, 102, 104,

116, 227, 243, 265, 280,

282—284, 285, (sbr. leiðr.

638), 286, 289, 318, 332,

353, 404, 421, 495, 514, 627.

— Janness. 572.

— Jóhanness. á Beinakeldu

622, 632.

— Jóhannss. (prests) Kristj-

ánss. snikkari 582, 609.

Jón Jóhannss. (prests í Otrar-

dal) Jónss. 518.

— Jónass. (prests) Jónss. í Yík

243, 291.

— Jónss. Espólín fróði, sýslu-

maður 24, 76, 94, 104, 281,

322, 330, 420, 421—425,

427, 429, 430, 486, 488.

— Jónss. 22.

— Jónss. 36.

~ Jónss. (á Svalbarði) Magn-

úss. lögmaður 43, 54, 59,

72, 149, 192, 207, 210,

220, 229, 309, 353, 361,

362 (sbr. leiðr. 638), 365,

366, 371, 373, 497, 513,

527—529, 532, 534, 535,

546, 559. 561.

— Jónss. (glókolls) Ormss. á

Draflastöðum 55, 76, 351,

478.

— Jónss. (á Melum) Auðunnss.

61.

— Jónss. (prests) Matthíass.

prentari, 72, 112.

— Jónss. prestur 85.

— Jónss. (bróðir Gríms á Lundi)

58.

— Jónss. prestur á Myrká, 88,

243, 261.

— Jónss. lögréttumaður 91,

— Jónss. lögréttumaður i Yaðla-

pingi 99.

— Jónss. prestur í iSrúpufelli 99.

— Jónss. núpur 103.

— Jónss. prestur á Möðruvöll-

um 104.

— Jónss. bóndi 108.
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Jóii Jónss, sýslumaður á Ærlæk
108, 109.

— Jónss. (í Auðbrekku) por-

valdss. sj'slumaður 521.

— Jónss. Rúgmann 110, 241.

— Jónss. (prentara) Jónss. 112.

— Jónss. Laxdal 118, 609.

— Jónss. lausamaður 126, 604.

— Jónss. prentari í Re^'kjaTÍk

126, 604.

— Jónss. í Rauðaskriðu 128.

— Jónss. á Stóra-Armóti 133.

— Jónss. sýslumaður á Móeið-

arhvoli 133.

— Jónss. Hjaltalín landlæknir

135.

— Jónss. 177.

— Jónss. Grímss. á Sjáarborg

84, 193, 536.

— Jónss. Pálss. lögréttumaður

217.

— Jónss. á Kjarlaksstöðum 223.

— Jónss, Oddss. smiður á Mel-

um 236.

— Jónss. smiður í Tungu
236.

— Jónss. sýslumaður í Greni-

vík, 237, 266—270, 276.

— Jónss. Péturss. 237, 402.

— Jónss. á Glerá 238.

— Jónss. prestur á Grenjaðar-

stað 238.

— Jónss. prestur í Saurbæ í

Eyjafirði 245.

— Jónss. (á Urðum) Illugas.

brúnklukka, prestur i Garps-

dal 250, 588, 597.

— Jónss. Arnas. í Kálfárdal,

251, 587.

Jón Jónss. Vigfúss. skólahaldari

á Amager 263.

— Jónss. Austmann prestur í

Vestmannaeyjum 263.

— Jónss. landpingisskrifari 264.

— Jónss.presturá Kálfafelli 263.

— Jónss. Vídalín prófastur í

Laufási 265.

— Jónss. sýslumaður í Bæ 250,

274, 615, 630—632.
— Jónss. 578.

— Jónss. prestur á Gilsbakka

275, 577.

— Jónss. Vidöe 276.

— Jónss. 276.

— Jónss. prestur á Staðastað

280.

— Jónss. jngri prestur á Gils-

bakka 287, 577.

— Jónss. kammerráð á Mel-

um 289, 633.1

— Jónss. á Skiífstöðum 290.

— Jónss. í Dúkskoti 291.

— Jónss. Hálfdánars. 314.

— Jónss. lögréttumaður 333.

— Jónss. Arnas. (prests) 333.

— Jónss. (smiðs) á Svínavatni

344.

— Jónss. smiður á Svínavatni

344.

— Jónss. á Hróðnýjarstöðum

351.

— Jónss. prestur á Fellsmúla

358, 522.

— Jónss. á Gunnsteinsstöðum

367. 530, 576

~ Jónss. Djrafjarðarsmiður 379,

518.

— Jónss. á Mykjunesi 379.
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JÓD Jónss, (lög'mauns) Sigurðss.

383, 554, 556.

— Jónss. preutari 398.

— Jónss. YÍcilandsskrifari 408,

409.

— Jónss. Hallvarðss. á Auðunn-

arstöðum 463, 582.

— Jónss. Skagfirðingur 463.

— Jónss. (silfursmiðs) Arnas.

463.

— Jóuss. porlálíss. 469.

— Jónss. (á Eeykjum) Egilss.

á pverá 324, 478, 532, 576.

— Jónss. titlingur á Ingvelcl-

arstöðum 460.

— Jónss. (í Biarnastaðahlíð)

Arnfinnss. á Hofi 487.

— Jónss. lærði prestur í Dun-

haga 128,^ 285, 421, 490.

— Jónss. í Ardal 503.

— Jónss. gamli prestur á Stað-

arhrauni 503, 504.

— Jónss. á Steinum 504.

— Jónss. Magnúss. 504.

— Jónss. lögréttumaður á Grund

509.

— Jónss. (prentara) 509.

— Jónss. í pverdal 510.

— Jónss. á Hafgrímsstöðuni

512.

— Jónss. í ISTesi í ViIIinga-

holtslireppi 540.

— Jónss. í Brokey 543.

— Jónss. á Kársstöðum 543.

— Jónss. prestur í Görðum á

Akranesi 557.

— Jónss. Janness. lögréttumað-

ur 572.

— Jónss. á Öndverðarnesi 573.

Jón Jónss. Bessas. 574.

— Jónss. (prests í Laufási)

Magnúss. 574.

— Jónss. prestur í Grímstungu

575.

— Jónss. í ííorðtungu 577.

— Jónss. prestur á Bergstöð-

um 577.

— Jónss. smiður í Melahúð 580.

— Jónss. prestur á Helgastöð-

um 582.

— Jónss. 589.

— Jónss. á Ófriðarstöðum 590.

— Jónss. prestur í Eeykjadal

590.

— Jónss. á Bjarnastöðum 599.

— Jónss. (prófasts) Sveinss.

prestur á Auðkúlu 602, 603.

— Jónss. (prests á Auðkúlu)

Jónss. 602.

— Jónss. Eeykjalín prestur 603.

— Jónss. á Myri 610.

— Jónss. lektor í Lamhhús-

um 610.

— Jónss. Ketilss. 611.

— Jónss. á Brekkulæk 619.

— Jónss. smali 620.

— Jónss. smiður á Auðunar-

stöðum 622, 626.

— Jónss. á ISÍúpstað 624.

— Jónss. hóndi í Grímsey 626.

— Jónss. (hiskups) Teitss. pró-

fastur á Auðkúlu 628.

— Jónss. (prófasts á Auðkúlu)

Jónss. stúdent 628.

— Kálfarss. 518.

— Ketilss. prestur á Myrká 88,

118, 538.

— Ketilss. 147.
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Jón Ketilss. á Heiiiabergi 499.

— Ketilss. í Kiðey 611.

— Koðránss. 324.

— Kolbeinss. prestur 312.

— Kolbeinss. (auðkýlings) 434,

442.

— Konráðss. prófastur á Mæli-

felli 119.

— Krákss. prestur í Grörðum

464, 488.

— Kristjánss. prestur á Breiða-

bólstað 288.

— Láruss.Hanss. Sclieviug254.

— Ljótss. 360.

— Loptss. í Odíla 141.

— Loptss. prestur á Skinna-

stöðum 55, 60, 190, 191,

310.

— Loptss. Arnas. prestur 280.

— Magnúss. 117.

— Magnúss. á Stóra-Núpi 102,

103.

— Magnúss. prestur í Laufási

108, 555, 574, 575.

— Mao-míss á Svalbarði 51,

175, 183, 185, 192, 193,

200—202, 309, 323, 340,

362, 386, 494, 520, 536,

576.

— Magnúss. í Möðrufelli 223.

— Magnúss. bróðir Arna ass-

essors 60, 76, 214,230,317,

365, 408, 414, 486, 488,

535, 556, 593.

— Magnúss. á Eeykjarhóli 131,

344.

— Magnúss. eldri sj'slumaður í

Haga 230, 231, 232, 374,

382, 387, 463, 532.

Jón Magnúss. Aras. sýslumaður

á Ströndum 231, 363.

— Magnúss. prestur á Mæli-

felli 253.

— Magnúss. prófastur á Stað-

astað 254, 415.

— Magnúss. Björnss. prestur á

Ljósavatni 326, 351, 478.

— Magnúss. jngri Dan á Eyri

363, 367, 496, 530, 532,

576.

— Magnúss. prestur 366.

— Magnúss.(s}'slumanus)Magn-

úss. 378.

— Magnúss. 503.

— Magnúss. prestur 486.

— Magnúss. á Reykhólum 523.

— Magnúss. prestur á Setbergi

535.

— Magnúss. í Laugardælum 563.

— Magnúss. (á Sjáfarborg)

Jónss. 84, 537.

— Markúss. klausturprestur á

Möðruvöllum 257.

— Markúss. á Utanverðunesi

602.

— Markúss. 408,

— Marteinss. sýslumaður 204

—

208, 210, 212, 213, 217,

218—222, 225, 361, 528,

548.

— Matthíass. prestur í Arnar-

bæli 136.

— Matthíass. prestur á Breiða-

bólstað 72, 112, 200, 201.

— Narfas. lögréttumaðurí Sand-

gerði 563.

— Xíelss. verzkinarmaður cá

Húsavík 135.
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Jón ííilíuláss. lögréttumaður 55.

— Nikuláss. prestur í Hítarnesi

503.

— Nikuláss. á'Sleggjulæk 503.

— Nikuláss. 395.

— Oddss. (lögmanns) 11.

— Oddss. kollur 55, 218.

— Oddss. Arnfinnss. 170, 636.

— Oddss. (sterka) Bjarnas. 236,

490.

— Oddss. í Reykjavík 343.

— Oddss. HjaltaKn prestur 344.

— Oddss. 445.

— Oddss. (prests) í)orsteinss.499.

— Oddss. á Syalbarði á Alpta-

nesi, 604.

— Ófeigss. 163, 311.

— Ólafss. sj'slumaður í Klofa

12, 54, 158, 306, 307, 319.

— Olafss. prestur, 28.

— Ólafss. 51.

— Ólafss. prestur í Öræfum 62.

— Ólafss. 91.

— Ólafss. í Dal 229, 529.

— Ólafss. (lögréttumanns)

Björnss. 238.

— Ólafss. (á Núpufelli) Jónss.

240.

— Ólafss. (á Núpufelli) Jónss.

yngri í Gilhaga 241.

— Ólafss 245.

— Olafss. Ticelögmaður274, 615.

619.

— Olafss. |>órðars. sj'slumaður

í Snæfellsnessýslu 280.

— Olafss. verzlunarpjónn 281,

282.

— Ólafss. lærði 289.

Jón Olafss. faðir Sigurðar príors

322.

— ólafss. (rauðskeggs) 344.

— ólafss. lögréttumaður 371.

— Olafss. (prests) Einarss. eldri

460.

— Olafss. bróðir Markúsar í

Héraðsdal 477.

— Olafss. á Minni-Ökrum 492.

— Ólafss. sýslumaður í Hjarð-

ardal 577.

— ólafss. á Steinsstöðum 538.

— ólafss. frá Dagverðará 579.

— Ólafs5. á Jörfa 590.

— Olafss. (prests) Gíslas. stúdent

591.

— Ólafss. prestur í Sauðlauks-

dal 147, 215, 222,327,359,

486, 492, 577.

— Ólafss. prestur 175.

— Olafss. prestur 185.

— Ormss. (skipara) 480.

— Ormss. glókollur 55, 70, 71,

74, 76, 507.

— Pálss. officialis prestur á

Grenjaðarstað, 26, 27, 30—
33, 170, 173.

— Pálss. Yídalín sýslumaður

94, 265, 266, 269.

— Pálss. 540.

— Pálss. í Selvogi 216.

— Pálss. (á Steiusstöðum)

Sveinss. 398.

— Pálss. (sýslumanns) Grímss.

492.

— Pálss. á Yztagili 509.

— Pálss. Bjarnas. 517.

— Pálss. Ólafss. 517.
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Jón Péturss. verzlunarmaður á

Húsavík 604.

— Péturss. læknir 237, 251,

267, 402, 598.

— Péturss. prófastur í Steiu-

nesi 250, 539.

— Péturss. bávfirdómari 293.

— Péturss. í Brokey 460, 492,

493, 522, 609.

— Péturss. 361, 486?
— Péturss. 551.

— Eafnss. korpur 296.

— Eunólfss. 350.

— Eunólfss. prcstur á Munka-

pverá 56, 77.

— Eögnvaldss. 232.

— Sigfúss. á Urðum 61.

— Sighvatss. frá Höskuldarkoti

563.

— Sighvatss. 543.

— Sighvatss. 575.

— Sighvatss. 20, 152?

— Sigmundss. bóndi 22.

— Sigmundss. 189.

— Sigmundss. lögmaður 18, (sbr.

leiðr. 636), 36, 37, 174, 175,

313, 318, 453, 461, 462,

465—471, 474—477, 480,

506-508, 526.

— Sigmundss. 580.

— Sigurðss. alpingisforseti E.

af Dbr. 12, 14, 24, 117, 141,

182, 297, 303, 310.

— Sigurðss. Jónss. prestur í

Laufási, 37, 71, 79, 84, 196,

240, 325, 368, 486, 574.

— Sigurðss. lögmaður á Eeyni-

stað 69, 79, 80, 83—85, 91,

105, . 195, 230, 343, 356,

357, 362, 373—378, 381,

382, 456, 463, 494, 535,

546, 551, 552, 554, 558-
562, 575.

Jón Sigurðss. refur eða rebbi 80,

223, 377, 558.

— Sigurðss. prestur á Kvíabekk

88.

— Sigurðss. (sýslumanns)

Hrólfss. lögréttumaður 95.

— Sigurðss. 100, 101.

— Sigurðss. í Dæli í Fnjóska-

dal 111, 112.

— Sigurðss. prestur í Garði, 128,

243, 291.

— Sigurðss. í Asi 141.

— Sigurðss. prestur á Breiða-

bólstað í Fljótshlíð 215, 275.

— Sigurðss. prestur á pæfu-

steini 251, 598.

— Sigurðss. í Kristnesi 343.

— Sigurðss. í Flatatungu 344.

— Sigurðss, í Einarsnesi 350,

380, 569, 577.

— Sigurðss. lögréttumaður 525.

— Sigurðss. í Tungu í Sval-

barðssókn 555.

— Sigurðss. prestur í Hvammi
í Norðurárdal 577.

— Sigurðss. á Balaskarði 403.

— Sigurðss. fjrri sjslumaður í

Einarsnesi 585.

— Sigurðss. (lögmanns) Jónss.

eldri sýslumaður 585, 586.

— Sigurðss. prestur á Breiða-

bólsstað í Yesturhópi 616.

— Sigurðss. Sigurðss. 604.

— Skafinss. 29.

— Skúlas. 67, 186, 319.
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Jóu Skúlas. (á Seilu) Olafss. 87,

402.

— Skúlas. landfógeti 276.

— Skúlas. hreppstjóri 544.

— Snjólfss. í Fljótum 585.

— Snorras. (prests) Jónss. 348.

— Snorras. sýslumaður í Hegra-

nespingi 414, 415, 419, 623.

— Snorras. 465.

— Stefánss. prestur á Mosfelli

358.

— Stefánss. Hallkelss. prestur

556.

— Steindórss. á Knerri 363,

502.

— Steingrímss. bóndi 287.

.
— Steingrímss. prófastur 263.

— Steingrímss. prestur í Hruna,

610.

— Steinss. (biskups) 405, 409.

— Stígss. 1 Gröf í Skagafirði

43, 360, 364, 510.

— Sturlus. 552.

— Sturlus. í Klömbur 534.

— Sturlus. (prests) Bjarnas. 490.

— Sturlus. Magnúss. 44, 179,

194.

— Sveinss. í Tungu 78, 266.

— Sveinss. landlæknir 267.

— Sveinss. yngri sýslumaður

267.

— Sveinss. prestur 268.

— Sveinss. 291.

— Sveinss. prestur í Goðdölum

386, 399, 601.

— Sveinss. prestur í Holti í Ön-

undarfirði 524.

— Sveinss. á Kinnastöðum 504.

— Sveinss. á Sveiuseyri 518.

Jón Sveinss. prófastur á Stað í

Steingrímsfirði 602.

— Sveinss. 550.

— Sveinss. porsteinss. langur 6,

26, 42, 451, 452.

— Sæmundss. 98.

— Sæmundss. prestur á K^ía-

bekk 53.

— Sæmundss. prestur við Mý-
vatn 110, 118, 122, 125.

— Sæmundss. 449, 471.

— Sörenss. 566.

— Teitss. biskup áHólum 261,

400, 615, 628.

— Teitss. Björnss. 325, 326,

463, 464, 489.

— Tófas. biskup á Hólum 31,

154, 310.

— Tómass. prestur á Hálsi í

rnjóskadal 55 (sbr. leiðr.

637).

— Tómass. prestur á Söndum
378.

— Tóniass. 551.

— Torfas. prestur á Breiðaból-

stað 244 (sbr. leiðr. 638), 379.

— Torfas. í Flatey 98, 525.

— Torfas. í Krossholti 542.

— Tumas. eldri á Arnbjargar-

læk 503.

— Tumas. yngri á Spóamýri

504.

— Yigfúss. sýslumaður á Galta-

læk 43, 69, 80—84, 95,

101, 102, 230, 520, 556.

— Vigfúss. biskup á Hólum 102,

242, 406—415, 521.

— Yigfúss. (lögréttumanns) í

Hlíð 104, 106—108, 379.
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Jón Yigfúss. (sýslumanns) Jónss.

126.

— Vigfúss. klausturlialdari á

Reynistað 262, 410.

— Yigfússon eldri sýsluniaður

381.

— Yigfússon konrektor 543.

— Yigfúss. 607.

— Yillijálmss. biskup á Hólum

12, 25, 26, 28, 31, 156, 160,

161, 299, 441.

— Yilhjálmss. lögréttumaður á

Kirkjubóli 563.

— pórarinss. frá Skinnastöðum

62.

— pórarinss. í Hafrafellstungu

80.

— pórarinss. prestur í Mývatns-

pingum 332.

— |)órarinss. 552.

— J>orbergss. 90.

— J>órðars. á Tindum 62.

— J)órðars. í Tunsu 112.

— |)órðars. 199.

— J)órðars. (tréfóts) prestur í

Miklagarði 224.

— pórðars. prestur 311.

— pórðars. sj'slumaður 315,

316, 317, 466.

— pórðars. Ketilss. 503.

— pórðars. prestur á Myrká 537.

— |)órðars. 543.

— J)órðars, Thoroddsen sýslu-

maður 632.

— Porgeirss. 44.

— J)orgeirss. sýslumaður 317.

— porgeii'ss. 525.

— |>orgeirss. prestur á Hjalta-

bakka 557.

Jón porgilss. 42.

— porgrímss. prestur á Hálsi

102, 216, 265.

— J)orgrímss. 120.

— í>orgrímss. prestur á J)ór-

oddstað 368, 575.

— porgrímss. 444.

— J)orkelss. skólameistari í

Reykjavík 141, 251.
|— J)orkelss. lögsagnari 257.

— J)orkelss. skólameistari í Skál-

holti 413.

— J)orkelss. Yídalín meistari,

biskup í Skálholti 463, 524,

593.

— J)orlákss. 469.

— J)orlákss. Benediktss. 236,

538.

— J>orlákss. skáld prestur á Bæg-

isá 286.

— J)orlákss. í Yíðidalstungu 463

(sbr. leiðr. 639), 535, 583.

— J)orlákss. Kjernested 82.

— J)orlákss. (biskups) sýslumað-

ur 81, 82, 388—390.
— J>orlákss. (prests) Grímss. 94,

266.

— J>orlákss. 179, 183, 185.

— J)orleifss. á Ketilsstöðum 57,

— J)orleifss. Brandss. 171.

— J)orleifss. 189.

— J)orleifss. prestur í Gufudal

460, 485.

— J)orleifss. (lögmanns) Kortss.

98, 591.

— J)orleifss. 590.

— J)orleifss. prestur í Múla 394.

— J)orleifss. í Hvammi í öxna-

dal 600.
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Jón pormóðss. prestur 42.

— pórólfss. 581.

— J>orsteinss. 95.

— J)orsteinss. aðstoðarprestur á

Hólmum 118.

— J)orsteinss. landlæknir 134.

— porsteinss. í Sla'iðu 190.

— J)orsteinss. prestur í Rej-kja-

hlíð 234, 288, 582, 610,

631.

— J>orsteinss. (prests) Hall-

grímss. 261.

— |)orsteinss. 363.

— í^orsteinss. Hólaráðsmaður

290 394.

— porsteinss. 453.

— porsteinss. á Stafnlióli 583.

— porsteinss. á Efri-Yxnakeldu

580.

— forsteinss. Benediktss. 587.

— porvaldss. prestur á Skinna-

stöðum, 90, 91, 108.

— porvaldss. Skúlas. 112, 509.

— porvaldss. (vasa) 148.

— J)orvaldss. í Auðbrekku 224,

521.

— J)orvaldss. prestur í Mikla-

bæ 252, 399,587, 598, 599,

609.

— J)orvaldss. prestur í Prest-

hólum, 395.

— J)orvaldss. ábóti 462, 466.

— J)orvaldss. í Hvammi 517.

— J)orvaldss. yngri á Ketilseyri

517.

— J)orvarðss. prestur í Glæsibæ

603.

— ögmundss. frá Bæ 498.

Jón ögmundss. Frakkaneskarlinn

354, 533.

— Össurars. brjii 344, 492,

609.

Jónas i Hallsbæ 601.

— spámaður 339.

— Benediktss. (prests) Jónass.

627.

~ Benediktss. prestur á Hösk-

uldsstöðum 251, 512, 627.

— Björnss. prestur í Sauðlauks-

dal 260.

— Hallgrímss. skáld 260, 609.

— Jónass. kapellán 291.

— Jónss.Arngrímss.smiður 620.

— Jónss. á Auðunnarstöðum

622, 626.

— Jónss. prestur í Reykholti

243, 290, 291.

— Jónss. Thorstensen sýslumað-

ur 134.

— Ólafss. 416.

— Eiis kaupmaður 410.

- Vigfúss. Scheving sýslumað-

ur 242, 417, 419, 420, 422.

— J)órðars. Jónassen læknir

292.

Jónatan Sigurðss. prestur á Stað

í Hrútafirði 252, 566 (sbr.

leiðr. 640), 587.

Jórunn móðir Hauks lögmanns

141.

— Bjarnad. 275.

— Einarsd. 86.

— Eiríksd. 355.

— Guðmundsd. 58.

— Hauksd. abbadís 141—143.

— Hinriksd. 383.
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Jórunn ísleifsd. 274, 624.

— Jónscl. Arngrímss. 620.

— Jónsd. (á Urðum) Illugas. 253.

— Jónsd. Olafss. 579,

— Jónsd. (prófasts) Steingrímss.

263.

— Lárusd. 259.

— Magnúsd. (lögmanns) Björnss.

231, 233.

— Magnúsd. (prests) Björnss.

119.

— Pétursd. 252.

— Sigurðard. 274.

— Skúlad. 104, 117.

— Stefánsd. 259.

— Steinsd. 119, 258, 263-265.
— fórðard. (prests) Einarss.

337, 342.

— porleifsd. 395.

Jósabet 379.

Jósep Björnss. Blöndal 632.

— Grímss. græðari, 268.

— Loptss. prestur 393.

— Olafss. prestur á Eyjadalsá

398.

— Skajitas. læknir á Hnausum
262, 628.

— Skaptas. Jósepss. 399.

Júbý bakari 294.

Júdas Machabæus 585.

Judiche aðmíráll 545.

Júdith Sigurðard. 566.

Jörgen Daníelss. umboðsmaður
79, 374, 375.

— Sörenss. 566.

— Yind 559.

Jörgína Guðmundsd. 135.

Jörundur biskup á Hólum 4, 342.

— eða Jörgensen 630.

Kálfur Brandss. 295.

— Gruttormss. 137.

Kamilla Hallsd. 288.

Kár Arngrímss. 393, 558.

— Bergpórss. 360, 364, 510.

— Sæmundss. 53, 544.

Karen kona Lúðvíks Blöndals 291.

— Björnsd. 621.

Karín Jónsd. 631.

Karítas Grimsd. 312.

— Jónsd. Yigfiiss. 263.

— Jónsd. (prests) porleifss. 460.

— Magnúsd. (prófasts) Erlendss.

268.

— Magnúsd. (sj^slumanns) Ket-

ilss. 543.

— Markúsd. 274.

— Sveinsd. 267.

— Tómasd. 349.

Karl Andersen skáld 129.

— Gustaf Svíakonungur 235,

524.

Karlamagnús Magnúss. 434.

Kastenskjöld amtmaður 625, 626.

Katla porsteinsd. 71, 72.

Katrín Andrésd. 385.

— Árnad. frá Hólmum, 538.

— Árnad. Egilss. 234.

— Árnad. (prests) Skaptas. 126,

604.

— Brynjólfsd. 65.

— Einarsd. (sýshimanns) Eyj-

ólfss. 116.'

— Einarsd. (umboðsmanns)

Stefánss. 135, 136, 261.

— Einarsd.(prests)|)órðars. 227.

— Gíslad. 58.

— Grímsd. 57.

— Guðmundsd. 378.
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Katrín Hákonard. 370.

— Ingimunclsd. 214,

— Jespersd. 620.

— Jónsd. (présts) Eyjólfss. 577

— Jónsd. (í Nesi) Jónss. 540.

— Jónsd. (prests) Magnúss. 555,

556.

— Jónsd. (prúfasts) Steingrímss.

263.

— Jónsd. (biskups) Teitss. 261,

400, 615.

— Kjapta-Katrín 618.

— Magnúsd. 580.

— Mkulásd. 54, 191.

— Oddsd. 416.

— Ólafsd. (prests) Jónss. 238.

— Pétursd. 590.

— Sigmundsd. 338.

— Torfad. 380.

— Vigfúsd. 125.

— I)órðard. 62.

Ketill Eiríkss. prestur á Sval-

barði 640 (sbr. 613).

— Gruðmundss. íljóti 8,

143.

— Hálfdánars. 28.

— Ingimundss. 480.

— Jónss. 83, 100.

— Jónss. Melsteð 611.

— Jónss. prestur í Húsavík 395,

538.

• - • Narfas. 14.

— Olafss. prestur á Kálfafells-

stað 61, 613.

— porlákss. hirðstjóri 514.

Kirkju-porsteinn 157.

Kristín Lárusd. Knudsen 134,

268.

Kjartan í Vatnsfirði 436.

Klemens Klemenss. í Bólstaðar-

Mið 587.

— Últss. 583.

Kling herbiskup 235.

Klofa-Björn lögmaður 302.

Klængur Teitss. 162.

Knútur Steinss. fógeti 203, 340,

505.

Kofod Ancber 282.

Kolbeinn ungi 138.

— Andréss. 442, 444.

— Auðunnss. 320.

— Benediktss. 296, 435, 436,

451.

— Bjamas. auðkýlingur 296,

305, 433, 434, 442.

— Guðmundss. 329.

— Halldórss. 57.

— Hjálmss. bartskeri 487, 574.

— Indriðas. 199.

— Jónss. 396.

— Jónss. í Lóni 54, 193.

— Sigurðss. 98.

— |)orleifss. 558.

— porsteinss. prestur í Miðdal

577.

Kolfinna porleifsd. 509, 510.

Kolgrímur á Grænlandi 145.

Kolperna Eyiólfsd. 147.

Kornelíus Wulf landfógeti 264,

269, 408, 608.

Kort Magnúss. 600.

— pormóðss. 500, 600.

Krákur binn gamli 306, 307.

— Hallvarðss. 463, 464.

— Sveinss. 332.

Kristbjörg Björnsd. 255.

— Olafsd. 81.

Kristín Arad. Tumas. 504.
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Krístín Arnad. Björnss 323.

-- Arnad. (prófasts) Gíslas. 58,

328.

— Arnad. (á Grjtubak"ka)IMagn-

úss. 490.

— Árnad, Narfas. 460.

— Björnsd. (Jórsalafara) Ein-

arss. (Yatnsfjarðar-Ivristín)

25, 46, 304, 436, 439, 442,

444, 446, 461, 481, 495.

— Björnsd. (prests) Jónss. 251.

— Bjðrnsd. (á Munkapverá)

Magnúss. 522, 565.

— Björnsd. Pálss. 216.

— Björnsd. (prests) Skúlas. 87.

— Björnsd. porvaldss. 521.

— Björnsd. (í Hvammi) |>or-

valdss. 518.

— Bogad. 541.

— Daðad. 522.

— Eggertsd. 288.

— Einarsd. (prests) Gruðmundss.

62.

— Einarsd. ísleifss. 624.

— Einarsd. Nikuláss. 57, 191.

— Eiríksd. 610.

— Eiríksd. (á Keldum) por-

steinss. 11, 310.

— Ej-jólfsd. (riddara) Arníinnss.

18, 36, 175, 176, 192.

— Finnbogad. 35, 481.

— Gíslad. 390.

— Gíslad. (lögmanns) Hákonars.

508, 578.

— Gíslad. (biskups) Magnúss.

386, 603.

— Gottskálksd. (biskups) 44,

50, 59, 169, 318, 336, 447,

480, 481, 496.

Kristin Gottskálksd. Magnúss.

360, 479.

— Grímsd. Gottskálkss. 108.

— Grímsd.(á Giljá) Grímss. 611.

— Grímsd. Jónss. 355.

— Guðbrandsd. 550.

— Guðmundsd. Magnúss. 326.

— Guðnad. 304.

-- Halldórsd. 115.

— Halldórsd. (prests) Bene-

diktss. 223.

— Hallgrímsd. 120.

— Hallsd. 404.

— Hallsd. 538.

— Jóhannsd. 288.

— Jónsd. 489.

— Jónsd. 135.

— Jónsd. (á Geitaskarði) Ein-

arss. 480.

— Jónsd. Grímss. 510.

— Jónsd. 398. |
— Jónsd. (sýslumanns) Björnss.

226, 326^, 524.

— Jónsd. (á Ærlæk) Jónss. 108.

— Jónsd. (prests) Jónss. 275.

— Jónsd. (prests) Sigurðss. 275.

— Jónsd. (eldra) Vigfúss. 381.

— Jónsd. (prests) Gottskálkss.

326, 351, 478.

— Jónsd. Péturss. 604.

— Jónsd. (á Jörfa) Ólafss. 590.

— Jónsd. (prófasts) Guðmundss^

585.

— Jónsd. (prests á Gilsbakka)

Jónss. 577, 615.

— Jónsd. (lögmanns) Sigurðss.

535, 557.

— Jónsd. (1 Yíðidalstungu) J)or-

lákss. 535.
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Kristín Jónsd. poiieifss. 98.

— Könráðsd. 394.

— Markúsd. 600, 606.

— Oddsd. 158-160, 298, 300,

312, 446.

— Oddsd. Tumas. 349. 479.

— Ólafsd. ft-á Vörðufelli 543.

— Ólafsd. 79, 80, 84.

— Ólafsd. (prests) Einarss. 542.

— Ólafsd. (prests) Pálss. 417.

— Ólafsd. Vigfúss. 280.

— Ormsd. 578.

— Skaptad. 399.

— Stefánsd. (prests á Sauðanesi)

Einarss. 261, 615.

— Stefánsd. (prófasts) Einarss.

119, 265.

— Stefánsd. (prests) Láruss. 259.

— Sumarliðad. 312.

— Sæmundsd. Jónss. 355.

— Sæmundsd. (prests) Jónss.

395.

— Teitsd. (prests í Gufudal) 324.

— Teitsd. (ríkaGunnlaugs.)481,

— Tómásd. 260.

— Vigfúsd. (hirðstjóra) Erlendss.

313, 328, 354, 502.

— Vigíúsd. (sýslumanns) pór-

arinss. 622.

— pórarinsd. 512.

— |)órðard. 119.

— porgrímsd. 610.

— |)orkelsd. 414.

— porsteinsd. Guðmundss, 235.

— J>orsteinsd. (lögmanns) Eyj-

ólfss. 10, 300, 305.

— porsteinsd. Finnbogas. 65.

— porsteinsd. (prests) Jónss.

613 (sbr. leiðr. 640),

Kristín porsteinsd. (lögmanns) Ól-

afss. 33, 38, 40, 306, 310,

311.

Kristján höfuðsmaður 198, 352.

— fyrsti Danakonungur 12, 21,

311, 312, 315, 505.

— annar Danakonungur 48

—

50, 467—470, 472, 483.

— priðji Danakonungur 67, 186,

198, 202, 501, 505, 515

— fjórði Danakonungur 231.

— Davíðss. kaupmaður 357.

— Gottorp 590.

— Guðmundss. í Vigur 379.

— Gunulaugss. Briem snikkari,

287.

— Hesselberg kaupmaður 552.

— Jóhannss. 620.

— Jóhannss. prestur í Staíholti

243, 582, 609.

— Jónss. kaupmaður 560, 561.

— Kristjánss. amtmaður 128,

293, 431, 614, 634.

— Möller amtmaður 114, 401.

— Möller kaupmaður 632.

— Ólafss. kaupmaður 100.

— Ólafss. (prests) porlákss. 395.

— porsteinss. prestur á Völl-

um 260, 261.

Kristjana Guunarsd. 289.

— Gunnlaugsd. 287.

Kristlaug Grímsd. 259.

Kristófer Danakonuugur 167.

— Hansen Bang 106.

— Heidemann landfógeti 101.

108, 109, ,129, 391, 400,

569, 570.

— Valkendorf 207, 209, 210,

220, 519 (sbr. leiðr. 640), 527.
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Kristrún Bjarnad. 499.

— Davíðsd. 412.

— Jónsd. (prests) Ketilss. 538.

— Jónsd. (prests) Loptss. 55,

191.

— porsteinsd. (prests) Illugas.

57.

Krog sýslimiaður í Húnavatns-

sýslu 626, 627.

Ivrók-Álfur liirðstjóri 4.

Kveldúlfur 436.

Lafrens amtmaður 122, 269, 276,

413, 617.

Lárus Benediktss. prestur í Sel-

árdal 417.

— Björnss. Blöndal sýsluniaður

632, 635.

— Eðvard Sveinbjömsson yfir-

dómari 134, 135, 268.

— Gottrup lögmaður 255 256,

399, 568, 578, 584, 588

—597, 599, 600, 604—
607.

— Hanness. Scheving klaustur-

haldari 242, 258.

— Hanss. Sclieving prófastur í

-- Schevinge 253.

— Hanss. Scheving syslumaður

82, 115, 249, 253, 255-258

(sbr. leiðr. 638), 268, 391,

404, 408, 415, 544, 545,

571, 592.

— Hölter beykir 134.

. — Jónss. Snefeld 255.

— Knudsen kaupmaður 134.

— Múli böfuðsmaður 184.

— Oddss. kaupmaður 601.

Lárus Stefánss. Thorarensen sýslu-

maður á Enni 273.

Laurentíus biskup á Hólum 56,

296, 434, 438.

— porsteinss. hattari 118.

Laurits Bech kaupmaður 589.

Lever verzlunarmaður á Akureyri

273.

Lisbet Jónsd. 509.

Ljótunn Bjamad. (prests) Gamlas.

491.

— Bjarnad. (í Skriðu) Pálss.

325, 370, 488.

— Halldórsd. 43.

— Pálsd. 448, 490, 512.

Ljótur J)orleifss. 474.

Loðinn Termundss. 7, 175.

Loðvík Erichsen amtmaður 283,

286.

— Harboe biskup 330.

— Jónss. 92.

Logi prestur 27.

Loptur Árnas. í Sælingsdalstungu

280, 324.

— Guðmundss. 353, 505,

— Guðmundss.áXeðrahálsil^^.

— Guttormss. ríki á Möðruvöll-

um 15, 20, 21, 23—25, 30,

32, 35, 46, 54, 55, 139, 144,

152, 154, 157—162, 167,

168, 170-172, 175, 298,

300, 306, 312, 314, 317,

319, 336, 362, 441, 444,

446, 447, 449, 452, 481,

494, 501.

— Hálfdánars. herra 15.

— Jónss. 71.

— Narfas. prestur 203.
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Loptur Ormss. 55, 175, 240,

308, 362, 449, 452, 453,

459, 460, 465, 472.

— Péturss. Loptss. prestur í

Víðidalstuugu 55, 200, 201,

310.

— Skaptas. prestur 393, 460.

— Svartss 139.

-- Sæmundss. 141.

— pórðars. 9, 14, 15, 138—
140, 143.

Lúdvig Björnss. Blöndal 291, 631.

Lund sýslumaður í Mýrasj'slu

292.

Luther 338, 339, 341.

Lýður Magnúss. prestur á Skarðs-

strönd 379, 522.

Mads Grönbech 129.

Magðalena Friðriksd. 273.

— Lárusd. 591.

Magni Jónss. 71, 72.

Magnús í Arbæ 126.

— á Eyðum 318, 320.

— gullsmiður í Gilhaga 87.

— í Klömbur 566.

— kæmeistari í Skálholti 165.

— prestur á Höskuldsstöðum

197.

— smekk Noregs konungur

301.

— Andréss. 434.

— Aras. 291.

— Aras. prestur 399.

— Aras. sýslumaður á Eej^k-

hólum 82, 102, 105, 242,

246, 363.

— Aras. (prests) |)orleifss. 394.

— Árnas. 265.

Magnús Árnas. í Stóradal 214,

225, 240, 309, 325, 327, 403.

— Arnas. prestur í Fagranesi

90.

— Árnas. prestur á Sauðafelli

577.

— Arnas. prestur i Steinnesi

260, 629.

— Árnas. (í Garði) Helgas. 602.

— Asgrímss. 45.

— Beinteinss. 622.

— Benediktss. prestur í Nesi,

114, 236.

— Benediktss. Brynjólfss. 12,

22, 44, 144, 171, 190, 314,

440, 441.

— Benediktss. Pálss. 114, 115,

249, 256—258, 391, 539,

544, 545, 564, 583, 594.

— Bergss. 77.

— Bjarnas. 564.

— Bjarnas. á Kóngsbakka 580.

— Bjarnas. prestur á Eyjadalsá

108.

— Bjarnas. Pálss. 325. 488.

— Björnss. undir ííúpi 244,

379.

— Björnss. á Kej^kjum 70—72,

75, 185, 200, 201, 223,

321, 348, 352, 359, 361.

— Björnss. lögmaður á Munka-
pverá, 56, 92, 229, 231—
233, 239—241, 245, 384,

520, 522, 552, 554, 562,

565-567.
— Björnss. prestur á Helgastöð-

um 119, 242, 265.

— Björnss. Blöndal settur sýslu-

maður 294, 631.

10
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Magnús Björnss. (prests) Jónss.

74, 131, 188, 189, 195, 226,

326, 327, 343, 354, 372,

373, 382, 456, 477, 494,

496, 525, 530, 532, 587.

— Björnss. (sýslumanns) Pálss.

á Espihóli 124, 142, 249,

253, 256, 264 (sbr. leiðr.

638), 271, 276, 415, 570,

572.

— Brandss. Eiríkss. á Svalbarði

8, 9, 13, 15, 21, 143, 144,

158, 175, 298, 323, 451,

— Brynjólfss. 183.

— Böðvarss. prestur 147, 148.

— Einarss. í Njarðvík 216.

— Einarss. prestur á Tjörn 255.

— Einarss. prestur á Undirfelli

354, 533.

— Einarss. prestur í Ejjafirði

61.

— Einarss. prestur í HúsaTÍk

122, 265, 394.

— Einarss. Péturss. 354, 533.

— Eiríkss. kandidat 603, 614.

'— Eiríkss. áKirkjubæ 58, 191,

328.

— Eiiíkss. íNjarðvík 131, 343.

— Eiríkss. prestur á Auðkúlu

531.

— Erlendss. prófastur á Hrafna-

gili 260, 267, 386.

— Eyjólfss. (í Dal) Einarss. 328.

— Gíslas. lögréttumaður 344.

— Gíslas. amtmaður 123, 242»

276, 410, 413, 414.

— Gíslas. sýslumaður í Húua-

yatnspingi 386, 415, 419,

603, 621, 623, 626.

Magnús Gissurars. á Lokinliömr-

um 524.

— Grímss. 445.

— Guðmundss. 216.

— Guðmundss. læknir 123.

— Guðmundss. á Kúlu 517.

— Guðmundss. prestur í Goð-

dölum 200.

— Gunnsteinss. 204, 333, 353.

— Hákonars. lagabætir 437.

— Halldórss. Brandss. 352.

— Halldórss. prestur 147.

— Halldórss. (prests) Magnúss.

622.

— Hallss. 53.^

— Hallss. á Árbakka 628.

— Hallss. á Gilsbakka 239.

— Hanness. Stepliensen 418.

— Hjaltas. 43, 215, 541.

— Illugas. prestur í Húsavík

108.

— Jónss. 23, 24, 162(?), 304(?)

— Jónss. 454.

— Jónss. lögréttumaður 205,

333, 358, 361.

— Jónss. Mrðstjóri 301, 302

438.

— JóuBS. á Krossi 12, 168, 306.

— Jónss. í Laugardælum 563.

— Jónss. á Sjáfarborg 84, 536.

— Jónss. lögmaður 112, 390

—

392, 569, 570.

— Jónss. prestur á Mælifelli

56, 511, 512.

— Jónss. presturí Saurbæ 120,

242, 243.

— Jónss. sjslumaður faðir Arna

assessors 414, 588 (líklega

rangt Jón Magnúss.).



717

Magnús Jónss. (biskups) Aras.

prestur á Greujaðarstað, 313,

328—330, 354.

— Jónss. (prests) Gottskálkss.

351, 478.

— Jónss. (prests) Ketilss. 538.

— Jónss. (á Svalbarði) Magn-

úss. prúði sýslumaður 45,

54, 64, 70, 74, 192, 201,

207, 210, 220, 309, 386,

387, 576.

Ketilss. sýslumaður 285, 379,

461, 538, 543, 546, 549,

611.

— Kortss. í Arbæ 600.

— Magnúss. í Holti í Svínadal

602.

— Magnúss. á Núpi 379.

— Magnúss. prestur 148.

— Magnúss. prestur í Glaum-

bæ 400, 615.

— Magnúss. prófastur í Hvammi
535.

— Magnúss. sýslumaður á Eyri,

93, 104, 378.

— Magnúss. Stephensen yíir-

dómari 634, 635.

— Markúss. prestur á G-renjað-

arstað 385, 410, 615.

— Níelss. 244, 379, 518.

— Oddss. 349, 479.

— ólafss. prestur í Laufási 96,

97, 403.

— Olafss. prestur í Sauðanesi

61.

— Ólafss. Stephensen í Viðey

418.

— Olsen sjá Runólfur Magnús

Ólsen.

Magnús Péturss. 250.

— Péturss. prestur á Hörgs-

landi 197, 355, 487, 533.

— Eunólfss. 20, 23, 45, 147,

194.

— Sigfúss. prestur á Höskulds-

stöðum 61.

— Sigmundss 541.

— Sigurðss. í Bræðratungu 102

—104.
— Sigurðss. skáld 60.

— Sigurðss. prestur 554,

— Sigurðss. á Skeggjastöðum

608.

— Sigurðss. prestur á Bergs-

stöðum 368.

— Sigurðss. prestur á Kvíabekk

117, 403.

— Sigurðss. græni, prestur 120,

244.

— Sigurðss. Egilss. 518.

— Sigurðss. (á Svalbarði) Jónss.

555.

— Sigurðss. Lund 257, 598.

— Skaptas. á Yíðimýri 397.

— Stefánss. Thorarensen 273.

— Stephensen konferensráð 237,

242, 404, 417, 419, 422, 608.

— Sæmundss. prestur á ping-

vöUum 102.

— Thorlacíus 542.

— Tómass. 351.

— Tómass. frá Eyri 534.

— Yigfúss. á Eyðum 68, 81,

84, 195, 456, 554.

— |)órarinss. klausturhaldari

275, 603.

— pórhallas. prestur íYillinga-

holti 540.
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Magnús J)orkelss. sýslumaður í

Skriðu 7, 8, 13, 18, 19, 36,

143, 174, 176, 192.

— forleifss. 94, 394.

— formóðss. 443.

-- |)orsteinss. (í pykkvabæ)

Magnúss. 326, 489.

Málmfríður liúsfrú á Munkapverá
101.

— Árnad. 9, 14, 138, 139, 143.

— Bjarnad, (sýslumanns) Er-

lendss. 44, 190.

— Björnsd. 10, 11, 143, 144.

— Einarsd. Brjmjólfss. 170, 191,

192, 447.

— Einarsd. (prests) Einarss.

380.

— Eiríksd. (á Núpi) Jónss. 59,

— Eii'íksd. (auðga) Magnúss. 10,

15, 143.

— Gíslad. 42.

— Grímsd. (á Giljá) Grímss.

611.

— Grímsd. (á Lundi) Jónss. 57,

— Hallgrímsd. 378.

— Hallsd. 101, 491.

— niugad. 78, 266.

— Jónsd. 59.

— Jónsd. Finnbogas. 33, 35,

75.

— Jónsd. (prests) Halldórss. 622.

— Jónsd. ívarss. 260.

— Jónsd. (á Mýri) Jónss. 611.

— Jónsd. (sýslumanns) Jónss.

267.

— Jónsd. (lögréttumanns) Sig-

urðss. 94, 95.

— Jónsd. Stígss. 360.

Málmfríður Jónsd. (prests) J^or-

valdss. 252, 609.

— Sigurðard. 98.

— Skúlad. 87, 402.

— Torfad.Aras.il, 33, 54, 68,

310, 311, 315, 317.

— Torfad. (prests) Jónss. 34,

42, 82, 222.

— porbergsd. 90.

— í>orsteinsd. 488.

Margrét Andrésd. 628.

— Ái'nad. frá Fossi 350.

— Asgrínisd. 252.

— Bergsd. 113.

— Bjarnad. (prests) Finnbogas.

69.

— Bjarnad. (prests) Gamlas,

491, 512.

— Bjarnad. Ólafss. 25, 156.

— Bjarnad. (í Skriðu) Pálss.

325, 345, 487.

— Bjarnad. (prests) |)orsteinss.

628.

— Björnsd. 98.

— Björnsd. (prests í Bólstaðar-

hlíð) 250.

— Björnsd. porlákss. 572.

— Eggertsd. 511.

— Einarsd. 580.

— Einarsd. (prests í Ási) 75.

— Einarsd. (prests) Einarss. 242.

— Einarsd. Stefánss. 355.

— Einarsd. (prests Thorlacíus)

160.

-- Eiríksd. 177.
^— Eiríksd. (í Asgarði) Guð-

mundss. 80, 377.

— Eiríksd. (prests) Hallss. 544.

I
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Margrét Eiríksd. auðga) Magn-
Ú8S. 12, 15, 144, 440, 441.

— Erlendsd. (sýsliimanns)

Bjarnas. 486.

— Erlendsd, prests Guðbrandss.

583.

— Erlendsd. (prests) Pálss. 464,

490.

— Eyjólfsd. (riddara) Arníinnss.

18, 454, 457, 459.

— Fiuubogad. 36. 348.

— Grímsd. Jónss. 345.

— Grímsd. Túmass. 368, 531.

— Guðmundsd. 557.

— Guðmundsd. 262.

— Guðmundsd. (prests) Er-

lendss. 249, 597.

— Guðmundsd. porkelss. 563.

— Guðnad. 628.

— Gunnlaugsd. 317.

— Hiilldórsd. 358.

— Halldórsd. 224.

— Halldórsd. Brandss. 27, 147,

348, 352, 353.

— Halldórsd. (prófasts) Daðas.

113.

— Halldórsd. (lögmanns) Ólafss.

377.

— Hallgrímsd. 56, 75.

— Helgad. 272.

— Höskuldsd. 26, 153.

— niugad. 237, 251, 598.

— Jóhannsd. 582.

— Jónsd. 75.

— Jónsd. 367.

— Jónsd. (Hóla-ráðsmanns)

Áruas. 252, 587.

— Jónsd. (í Vík) Björnss. 250,

587.

Margrét Jónsd. Finnbogas. 147.

— Jónsd. Gottskálkss. 351.

— Jónsd. (sýslumanns) Jakobss.

281.

— Jónsd. (á Mýri) Jónss. 611.

— Jónsd. (prests) Jónss. 250,

597.

— Jónsd. Kálfarss. 518.

— Jónsd. (prests) Krákss. 464.

— Jónsd. (í Brokey) Péturss.

492, 493. 609.

— Jónsd. (lögmanns) Sigurðss.

556.

— Jónsd. (sýslumanns) Sigurðss.

577.

— Jónsd. pórðars. 62.

— Lárusd. (Hölters) 134.

— Lárusd. (klausturhaldara

Schevings) 261, 262, 397.

— Loptsd. 127.

— Magnúsd. (prests) Aras. 399.

— Magnúsd. (prests) Arnas. 260.

— Magnúsd. (Ólsen) 633.

— Magnúsd. (prests) Péturss.

355.

— Magnúsd. (prests) Sigurðss.

379.

— Magnúsd. (prests) pórhallas.

540.

— Markúsd. (í Héraðsdal) 0-

lafss. 327, 369.

— Ólafsd. (bryta) 290, 291.

— Ólafsd. Björnss. (sekretera)

416.

— Ólafsd. (prests) Guðmundss:

242, 380, 403, 406.

— Ólafsd. Loptss. 158, 169,

172, 174.

— ólafsd. (prests) Stefánss. 566.
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Margrjet Ólafsd. (læknis) Thor-

arensens 292,

— Pálmad. 542.

— Pétursd. Gam 253.

— Sigurðard. í Fagurey 543.

— Sigurðard. (prófasts) Einarss.

83.

— Sigurðard. Tómass. 543.

— Sigvaldad. 631.

— Skaptad. 262.

— Skúlad. 104, 113, 116.

— Stefánsd. (prests) Einarss.

eldri 262, 292, 615.

— Stefánsd. (prests) Eiuarss.

yngri 262, 292, 615.

— Stefánsd. (prófasts) Einarss.

265.

— Stefánsd. Gunnarss. 357.

— Stefánsd. (prests) Olafss.

243.

— Stefánsd. (amtmanns) |>órar-

inss. 273.

— Torfad. (prests) Snæbjörnss.

363, 524.

— Valdemarsd. drottning 301.

— Vigfúsd. (Hólms) 21, 162—
166, 172.

— Vigfúsd. Jónss. 502.

— Vigfúsd. (sýslumanns) Jónss.

125.

— porbjörnsd. 553.

— í)orkelsd. 251.

— porkelsd. Gíslas. 503.

— porláksd. (í Skriðu) Hall-

grímss. 82.

— í^orláksd. porlákss. 622.

— porleifsd. Marteinss. 156,

439.

Margrét |)orsteinsd. Jónss. 368.

— porsteinsd. (prests)Jónss.463.

— J)orvaldsd. 148.

— porvarðsd. 67, 184, 317,

318, 320.

— örnólfsd. 521.

— össurard. 163.

María Arad. 394, 395.

— Sörensd. 566.

Marín Eiríksd. 280.

— Lárusd. 431.

Markús á Víðivöllum 65.

— Arngrímss. 620.

— Bergss. sýslumaður 113,

378, 412.

— Egilss. á Breiðavaði 359,

368, 531, 575.

— Eiríkss. prestur í Hvammi
367, 577.

— Geirss. á Felli 1 Kinn 98.

— Geirss. prestur 1 Laufási

113, 117, 267, 600, 621.

— Jónss. (Skafins) 29.

— Jónss. prestur í Odda 610,

624.

— Marðars. barkaður 450.

— Meier 192.

— Ólafss. sfslumaður 83, 327,

341, 356, 361, 362, 365,

366, 370, 371, 383, 477,

530, 537, 572, 576.

— Ólafss. á Breið 248, 356.

— Pálss. frá Vatnsskarði 523.

— Sigurðss. 350.

— Sigurðss. prestur á Mosfelli

263.

— Snæbjömss. sýslumaður í

Vestmannaeyjum 363, 369.
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Marlíús porsteinss. í Skóguni 298,

299.

Marta Stefánsd. 417, 418.

Marteinn Arnoddss. prentari 87,

104 238, 402.

— Björnss. 254.

-- Einarss. 493, 496.

— Einarss. biskup 184, 218,

227, 330, 448, 489, 495,

579.

— Magnúss. lögréttumaður 190.

— Kögnvaldss. sýslumaður 508,

588.

— Smith konsúll 603.

— pjóðólfss. prestur 296.

Mattlieus Péturss. 442.

Matthildur Daðad. 448.

— Tumad. 504.

Medónía 620.

Metta móðir Lárusar Gottrúps

590.

— Guðmundsd. 614.

Moltke stiptamtmaður 130, 632.

Möller amtmaður 592, 594, 595,

605, 612.

Narfi Guðmundss. 324.

— Ingimundss. lögréttumaður

333.

— ívarss. ábóti 22, 51.

— Jónss. 503.

— Sigurðss. 22, 35, 66, 460,

466, 483.

— Sveinss. lögmaður 302.

— Yigfúss. 13, 143.

— porvaldss. 13, 14, 41, 62,

194, 459, 486.

Níels Havsten kaupmaður 236.

Níels Jónss. kaupmaður á Siglu-

firði 135.

— Jónss. (Dýrafjarðarsmiðs)

Jónss. 379, 518.

— Magnúss. í Lambliiísum 416.

— Ólafss. skrifari 207, 210, 220.

Mkulás príor á Möðruvöllum 86,

460, 638.

— í Sóltieimagerði 89.

— Björnss. 516.

— Buch kaupmaður 621.

— Einarss. (biskups) 110, 113,

252, 393, 399, 400, 401,

403, 407, 598, 613.

— Einarss. Nikuláss. í Keykja-

hlíð 55, 56, 78, 191, 193,

534.

— Guðmundss. 563.

— Guðmundss. prestur í Elatey

555.

— Magnúss. sýslumaður 540.

— Oddss. í Sauðholti 58.

— Kögnvaldss. 335.

— Sigurðss. 591.

— Vilhjálmss. prestur 44.

— porsteinss. 44, 54, 62—64,

68, 85, 190, 200, 201, 219,

497, 534.

Oddfríður Arad. 24.

Oddgeir Björnss. Stephensen 601.

— Ólafss. 416.

Oddný kona Bratts 296, 297.

— Benediktsd. 533, 558.

— Brandsd. 9, 323.

— Einarsd. Péturss. 354, 533.

— Einarsd. J)órarinss. 44.

— Gíslad. 290.
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Oddný Grímsd. 214.

— Gunnarsd. 359.

— Jónsd. 508.

— Jónsd. móðir Skúla fógeta

393, 396.

— Jónsd. (í Bólstaðarhlíð) Ein-

arss. 326, 354, 496, 497,

532, 533.

— Jónsd. (prests) Nikuláss. 503.

— Ketilsd. 379.

— Ólafsd. 357.

— Ólafsd. (á Vindhæli) Guð-

mundss. 629, 641.

— Olafsd. (á Steinsstöðum) Hall-

dórss. 359.

— Pálsd. 275.

— Símonard. 351.

— Skúlad. 254.

— Steindórsd. 323.

— Tumad. 504.

— Jíórðard. 557.

— porsteinsd. 603.

Oddur Andréss. 463.

— Arnas. snikkari 554.

— Arnfinnss. 170, 176, 233.

357, 636.

— Ásmundss. lögmaður 11, 12,

27.

— Ásmundss. Oddss. (lögmanns)

11.

— Ásmundss. Odds. 11, 71, 200,

353, 505.

— Bjarnas. 412.

— Bjarnas. bóndi 59,

— Bjarnas. á Saurlátri 460.

— Bjarnas. prestur á Stað í

Kinn 236.

— Bjarnas. sterki á Melum 236,

490, 572.

Oddur Braudss. 452.

— Einarss. biskup í Skálholti

6, 9, 271, 310, 323, 332,

338, 382, 385, 520.

— Einarss. ráðsmaður í Skál-

holti 338.

— Eiríkss. á Fitjum 521.

— Eyjólfss. 607.

— Eilippuss. 361. j
— Finnbogas. 27 (sbr. leiðr.

636).

— Gíslas. á Egilsstöðum 604.

— Gíslas. prestur á Miklabæ

386, 601.

— Gottskálkss. 373.

— Gottskálkss. lögmaður 169,

193, 335-342, 345, 352,

358, 493, 501, 505, 514.

515.

— Guðmundss. (í Finnstungu)

Gíslas. 501.

— Guðmundss. (sýslumanns)

Péturss. 259.

— Halldórss. 339, 340, 574.

— Halldórss. Yídalín sjslumað-

ur 615.

— Haukss. 141.

— Jónss. 91.

— Jónss. digri klausturhaldari

381, 385, 386, 401.

— Jónss. lögréttumaður 510.

— Jónss. (í Tík) Björnss. 251.

— Jónss. (prests) Gottskálkss.

350, 478.

— Jónss. (í Botni) ísleifss. 412.

— Jónss. (í Dúkskoti)Jónss. 291.

— Jónss. Oddss. 499.

— Magnúss. landpingisskrifari

386, 409, 410, 411, 600.
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Oddur Magnúss, (sýslumanns)

Gíslas. 621.

— Magnúss. (í Bræðratungu)

Sigurðss. Í03.

— Ólas. 436, 437.

— Péturss. á Hvoli 55, 59, 472.

— Péturss. Oddss. 337.

— Sigurðss. 228.

-• Sigurðss. á Hvoli 80, 377.

— Sigurðss. lögmaður 120, 121,

257, 269, 407, 545, 595, 608.

— Stefánss. nótaríus 411, 414,

601, 623.

— Stefánss. prestur í Gaulverja-

liæ 58, 328.

— Stefánss. Thorarensen Ij^fsali

273, 294, 631.

— Sveinss, prestur á Rafnseyri

416.

— Sæmundss. á Atlastöðum 102.

— Tumas, (eða Tómáss,) 348,

374, 479, 491, 513,

— J)órðars. lejipur^ lögmaður 18,

24, 304, 310, 448,461,471.
— porkelss. maður Guðrúnar

Arnfinnsd. 19 (neðanmálsgr.)

146.

— porkelss, lögréttumaður 333,

— porkelss. (prests) Guðbjartss,

lögréttumaður 19, 23, 175.

— |>orkelss, prestur á Hofi 69,

117.

— J)orleifss. ríki á Borg 102,

104, 105.

— porsteinss. prestur í Trölla-

tungu 34, 187, 188, 340.

— forsteinss. (prests) Oddss,

500.

Ofeigur J)orgeirss. 443.

Olafía Hjaltad. 541, 542.

— Jiíbýsd. 294.

— Ólafsd. 417.

Ólafur erkibiskup í prándheimi

192.

— á Torfastöðum 87.

— í Héðinsböfða 78.

— lærði lögréttumaður 89.

— prestur í Húsavík 32.

— rauðskeggur 344.

— Aras, 325, 488.

— Árnas. í Fljótshlíð 217,

— Árnas, prestur 70, 71, 96,

195, 205, 309,

— Árnas, sj'slumaður 122, 413.

— Ásbjurnss. 481.

— Ásbjörnss. Ólafss. 492.

— Asmundss. prestur í Kirkju-

bæ 245.

— Benediktss. 488.

— Bergpórss. djákni 364, 511,

631.

— Bjarnas. faðir Hvassafells-

Bjarna 172.

— Bjarnas. hirðstjóri 14, 25.

— Bjarnas. í Litlateig 416.

— Bjarnas. frá Steiná 99, 596.

— Björnss. 453.

— Björnss. jarðyrkjumaður 627.

— Björnss. lögréttumaður 238.

— Björnss. smiðui' á Munaðar-

hóli 581.

— Björnss. Brynjólíss. 10, 143,

300, 305.

— Björnss. Eggertss. 517.

— Björnss, (sekretera) Stephen-

sen 281, 415.

— Brandss, prestur 351.

— Bryujólfss. læknir 170.

11
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Ólafur Brynjólíss. prestur í Kirkju-

bæ 245.

— Daðas, prestur á Helgastöð-

um 323, 370, 500.

— Diðrikss. umboðsmaður 468,

480.

— Eggertss. 603, 604.

— Eggertss. Briem stúdent 288.

— Einarss. Hjaltested prestur 1

Saurbæ 629.

— Einarss. prestur á Álptamýri

541.

— Einarss. prestur á Helgafelli

460.

— Einarss. prófastur í Kirkju-

bæ 271.

— Eiríkss. í Djúpadal 345.

— Erlendss. prestur á Breiða-

bólsstað 91, 464, 493, 547,

587.

— Eilippuss. 348.

— Filippuss. í Yíðidalstungu

466, 474, 475, 480.

— Geirmundss yngri, tóni 80,

159, 377, 444.

— Gíslas. biskup í Skálholti 125.

— Gíslas. prestur á Hofi 1 Yopna-
firði 358, 510.

— Gíslas. prestur í Saurbæjar-

pingum 590.

— Gottskálkss. 238.

— Grímss. bóndi 315 (sbr. leiðr.

638), 316.

— Guðmundss. í Bolungarvík

.
448.

— Guðmundss. í Eaknadal 492.

— Guðmundss. frá Saurum 580.

— Guðmundss. í Sölvatungu

500. '

Olafur Guðmundss. á Yindhæli

628.

— Guðmundss. klausturdjákni

570.

— Guðmundss. Andréss. sýslu-

maður 448.

— Guðmundss, (í Elatatungu)

Aras. 512, 573,

— Guðmundss. (í Finnstungu)

Gíslas. 599.

— Guðmundss. prestur á Hjalta-

bakka 580.

— Guðmundss.prestur áHrafna-

gili 242, 270, 271, 415, 522.

— Guðmundss. prestur 1 Höfða

96.

— Guðmundss. prestur á Sauða-

nesi 61, 613.

— Gunnlaugss. Briem timbur-

meistari 287.

— Gunnlaugss. Egilss. 575.

— Gunnlaugss. prestur á Græn-
landi 398.

— Hákonars. Norvegskonungur

157.

— Halldórss. á Steinsstöðum

359, 479, 531.

— Halldórs. prestur á Stað í

Steingrimsfirði 351, 478, 531,

— Halldórss. Brandss. 147,

— Hallgrímss. 556.

— Hallss, prestur í Grímstungu

309, 491, 553.

— Haukss. (tottur?) 141,

— Helgas. á Hofsá 97.

— Hjaltas. biskup á Hólum 33,

34, 63, 64, 70—72, 74,

79, 185, 198—200, 202,

206, 207, 341, 346, 352,
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371, 464, 493, 494, 517,

599.

Ólafur Hjaltas. Thorberg prestur

á Breiðabólstað 128, 541.

— Indriðas. prestur á Kolfreyju-

stað 622.

— Jenss. á Kálfskinni 566.

— Jónss. brj'ti á Hókun 290.

— Jónss. lögsagnari á Eyri 615.

— Jónss. silfursmiður 265.

— Jónss. í Hjarðardal 517.

— Jónss. í ölvaðsholti 244, 379.

— Jónss. prestur í Görðum á

Alptanesi 464.

— Jónss, prestur á Kvíabekk

238, 239.

— Jónss. prestur á Miklabæ 86,

368, 401, 488, 574.

— Jónss. prestur á Snæfjöllum

577.

— Jónss. prestur á Stað í Kinn
235.

— Jónss. prestur á Söndum 518.

— Jónss. (á Geitaskarði) Ein-

arss. 309, 477.

— Jónss. (prests) Sigurðss. á

Núpufelli 84, 85, 240, 241,

325.

— Jónss. (refs) Sigurðss. 79? 80,

81, 223, 224, 230, 377, 558.

— Jósepss. Hjört prestur á Finn-

mörk 398.

— Kalippss. 208.

— Klow 568, 583.

— Koðránss. 465.

— Kolbeinss. prestur í Saurbæ

504.

— Krákss. prestur á Breiðaból-

stað 464.

Ólafur Loptss. (ríka) 25, 54, 158,

162, 360, 481.

— Magnúss. í Höfða 541.

— Magnúss. Stepbensen sekre-

teri 130, 417, 418.

— Markúss. í Héraðsdal 241,

327, 356, 370.

— Marteinss. staði 439.

— Nikuláss. 446.

— Oddss. úr Elatey 555.

— Oddss. í Krossavík 69.

— Oddss. (lögmanns) Ásmundss.

prestur 11. 27,

— Ólafss. á Haukagili 522, 596.

— Ólafss. lektor í Túnsbergi

250.

— Ólafss. prestur í Garpsdal417.

— Olafss. prestur í Grímstungu

478, 532.

— Ólafss. Briem trésmiður 287.

— Ólafss. (í Krossavík) Oddss.

69.

— Ormss. 145.

— Ormss. í Héraðsdal 196, 341,

348, 358, 366, 367.

— Pálmas. 542.

— Pálss. prestur á Melstað 417.

— Péturss. fógeti 561.

Péturss. birðstjóri 301, 306.

— Eögnvaldss. biskup á Hól-

um 22, 23, 32, 36, 37, 149,

154, 155, 158, 169, 172,

173, 174, 177, 308, 315—
317, 335, 362, 456, 458,

459, 461, 465, 466, 495,

— Sander 596.

— Sigurðss. Björnss. 350.

— Sigurðss. (prests) Eiríkss.

566.
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Olafur Snókdalín ættfræðingur 76,

94, 119, 318, 486.

— Stefánss, prestur í Vallanesi

522, 566, 571.

— Stefánss. stiptamtmaður 123,

131, 242, 243, 281, 413,

416—419, 610.

— Stefánss. Thorarensen læknir

272, 292.

— Sveinss. 115.

— Sveinss. í Bæjum 350.

— Sölvas. 526.

— Sörenss. 566.

— Tómass. 368.

— Tómass. (eða Tumas.) 358,

361.

— Tómass. prestur í Blöndu-

dalsliólum 333.

— Tómass. skáld á Hafgríms-

stöðum 370, 500 (ef til vill

sami og á bls. 358, 361).

— Tómass. prestur 74,

— Tómass. Aras. 349.

•— Vigfúss. Eiríkss. 281.

— Vilhjálmss. 513.

— |)orbjörnss. á Lundum 388.

— pórðars. í Nesi 280.

— porlákss. í Héraðsdal 345,

398, 399, 555.

— porlákss. prestur á Eyjadalsá

395.

— J)orlákss. Markúss, 395.

— porleifss. eldri tóni 81, 377.

— |)orsteinss, (prests) Jónss,

222.

— porsteinss. (prests) Oddss.

500.

— |)orvaldss, Ólafss. 224, 522.

Óli Egilss. Sandholt 580, 614,

Oli Finsen póstmeistari 292,

— Svarthöfðas. 141.

— Vihorg í Ófeigsfirði 272, 542.

— Vorm 97.

— porvarðss. á Sondum 436.

Olína Bjarnad. 416.

— María Jakohína Bonnesen

125, 132.

Olöf kona Níels Havstens 236.

— Arad. Guðmundss. 491.

— Arad. (á Eeykhólum) Guð-

mimdss. 24, 312, 314.

— Arngrímsd. 145, 318.

— Árnad. Eiuarss. 23, 24, 28,

— Bjarnad. frá Txnakeldu 579.

— Bjarnad. (prests) Gramlas.491.

— Björnsd. Hrólfss. 597.

— Björnsd. porkelss. 16, 298.

— Björnsd. (á Reykhólum) |)or-

leifss. 448.

— Einarsd. 107.

— Einarsd. (prests)Bjarnas. 381.

— Eiríksd. Eiríkss. 59.

— Eiríksd. Snjólfss. 68, 195,

456.

— Eyjólfsd. (á Hjalla) Jónss.

455.

— Gíslad. (á Staðarfelli) Jónss.

195, 456.

— Guðmundsd. (í Elatatungu)

Aras. 512.

— Guðmundsd. (prests) Einarss.

362.

— Guðnad. 18.

— Halldórsd. 51.

— Hannesd. 259, 261 (sbr.

leiðr. 638)

— Jóhanns. 287, 288.

— Jónsd. Arnfiunss. 325, 488.



727

Ólöf Jónsd. (á Espihóli) Einarss.

190.

— Jónsd. (í Hafrafellstungu)

Einarss. 191, 551.

— Jónsd. (prests) Halldórss. 88.

— Jónsd. (í Ardal) Jónss. 503.

— Jónsd. (á Núpstað) Jónss.

624.

— Jónsd. (lögmanns) Sigmundss.

462.

— Jónsd. (lögmanns) Sigurðss.

343, 356, 378, 463, 556, 560.

— Jónsd. Snjólfss. 585.

— Loptsd. (ríka) 12, 66, 158,

159, 161, 162, 168, 306, 443.

— Magnúsd. (prests) Einarss. 61.

— Nikulásd. Einarss. 56.

— Mkulásd. porsteinss. 58, 191.

(sbr. leiðr. 637), 328.

— Olafsd. frá Suðureyri 356.

— Ólafsd. (á Steinsstöðum)

Halldórss. 359, 368, 531, 575.

— Pétursd. 473, 474.

— Pétursd. Jakobss. 259.

— Sigurðard. 600.

— Sigurðard. Daðas. 459.

— Sigurðard. (prests í Goðdöl-

um) Jónss. eldri 487.

— Sigurðard. (prests í Goðdöl-

um) Jónss. yngri 487.

— Stefánsd. 259.

— Sveinsd. 92.

— Tómasd. 246.

— Tómasd. frá Hvalsnesi 603.

— Tómasd. Brandss. 354.

— pórarinsd. Gíslas. 44, 272,

507, 508.

— pórarinsd. (prests) Sigurðss.

158.

Ólöf pórðard. Jónss. frá Laxamýri

555.

— pórðard. Sigmundss. 25, 444.

— porvarðsd. 610.

Ormur á Hafgrímsstöðum 196.

— á Krossi 450.

— steypir 454.

— Áslákss. biskup á Hólum

144, 147, 296, 434-436.

— Bjarnas. 21, 35, 66, 452,

459.

— Daðas. sýslumaður 269, 617.

-- Einarss. á Seltjarnarnesi 53.

— Einarss. (á Hofsstöðum) J)ór-

ólfss. 393.

— Erlingss. 526.

— Guðmundss. 497.

— niugas. 375.

— Jónss. á Draflastöðum 55,

179, 200, 201, 204, 205,

218.

— Jónss. frá Skúmsstöðum 348^

358, 479 (sbr. leiðr. 639).

— Jónss. Ásgeirss. 469, 518.

— Loptss. (ríka) Guttormss. 23,

159, 175, 308, 449, 465.

— Ólafss. 522.

— Runólfss. skipari 480 (sbr.

leiðr. 639).

— Sigurðss. á Oddastöðum 351.

— Sigurðss. Narfas. 62.

— Snorras. lögmaður 157, 301.

— Sturlus. lögmaður 11, 41, 67,

81, 183, 194, 198-201,203

—205, 207-210, 212, 213,

217-222, 225, 354, 367,

473, 493, 494, 505, 507,

514, 528.

— Sturlus. Snorras. 451, 452.
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Ormur Yigfúss. sýslumaður í

Eyjum 42, 43, 216, 272.

— porleiíss. 375.

órækja sjá Úrækja.

Óttar Eyvindss. 353.

Páll gaddur 440.

— á Hofsstöðum 88.

— Amundas. eldri. 524.

— Amundas. prestur á Kol-

freyjustað 381.

— Arnas. prestur á Bægisá 259.

— Arnas. prestur á Kolfreyju-

stað 344.

— Arngrímss. á Yíkingavatni

110, 120.

— Arngrímss. (lögsagnara) 620.

— Beyer landfógeti 120, 404.

— Bjarnas. (sýslumanns) Hall-

dórss. 616.

— Bjarnas. (í Skriðu) Pálss. 325,

486, 488.

— Björnss. Blöndal læknir 632.

— Björnss. prestur í Selárdal

378, 583.

— Björnss. Pálss. 216.

— Björnss. (sýslumanns) Pálss.

242.

— Brandss. 21, 23, 32, 41, 45

—47, 51, 52, 164, 167, 170,

171, 172, 173, 180—182,

193, 194, 222, 353, 452,

459, 486.

— Brandss. prestur 495.

— Eggertss. Briem kaudidat

288.

— Erlendss. prestur á Brúar-

landi 267, 400, 615.

Páll Erlendss. sýslumaður 464,

489.

— Eyjólfss. á Hjalla 456.

— Gíslas. landritari 343, 534.

— Grímss. Pálss. sýslumaður

41, 179, 181, 200, 201, 233,

330, 335, 340, 345, 347,

353, 373, 486, 493—495,

501, 505, 512.

— Guðbrandss. sýslumaður 81,

96, 125, 127, 229, 242,

271, 379, 534, 535, 546,

547, 550, 551, 557, 559,

573.

— Gunnarss. 356.

— Gunnarss, prestur á Gils-

bakka 521.

— Gunnarss. prestur í Staðar-

liólspingum 583.

— Halldórss. á Arvelli 89.

— Halldórss.(Yídalíns)400, 613.

— Hallgrímss. 560.

— Hallss. 235, 487.

— Haukss. 141.

— Hvítfeld 207, 212.

— Högnas. prestur á Yalpjófs-

stað 380, 523.

— Jónss. bóndi 211.

— Jónss. biskup í Skálholti 141,

— Jónss. prestur á Hesti 417.

— Jónss, prestur á Höskulds-

stöðum 557, 558.

— Jónss. prestur á Melstað 399,

523, 533, 584, 620.

— Jónss. sýslumaður á Guíu-

nesi 585.

— Jónss. á Staðarhóli (Staðar-

hóls-Páll) 54, 74, 182, 192,

199, 206, 207, 213, 218—



729

221, 228, 309, 346, 446,

498, 526.

Páll Jónss. Vídalíu lögmaður 12,

97, 113— 115,5256,265,266,

463, 535, 544-546, 582,

593—596, 605—607, 613,

616, 617.

— Jónss. Vídalín í Víðidals-

tungu 275, 615.

— Jónss. (á Melum) Jónss. á

Brattavöllum 236.

— Ketilss. prestur 521.

— Kolbeinss. 342.

— Magnúss. (sýslumanns)

Gríslas. 622.

— Magnúss. Hjaltas. 43. 215.

— Magnúss. Thorarensen prest-

ur á Sandfelli 275, 603.

— Markúss. lögréttumaður 620.

— Oddss. 583.

— Oddss. á Kjalarnesi 502.

— Ólafss, (prests) Jónss. 517.

— Ólafss. prestur á Prestsbakka

417.

— Pálss. á Másstöðum 544,

560.

— Pálss. Melsteð málaflutnings-

maður 274, 610, 624.

— Pálss. kapellán á Staðarstað

521.

— Pretta-Páll 437.

— Eunólfss. sýslumaður í Múla-

pingi 23, 152.

— Stígss. höfuðsmaður 64, 70,

202, 207, 218.

— Sveinss. djákni á Gufunesi

379.

— Sveinss. á Steinsstöðum 387,

398.

Páll Sveinss. stúdent 405.

— Sæmundss. 98.

— Teitss. conrektor í Skálholti

235.

— Torfas. á Núpi 363, 378.

— Torfas. sýslumaður 523.

— Vigfúss. lögmaður á Hlíðar-

enda 70, 210, 220, 515.

— pórðars. Melsteð amtmaður

272, 274.

— porlákss. Pálss. 369, 536,

573.

— pórólfss. 179.

— porsteinss. á Skeljabrekku

234.

— porvarðss. á Eyðum 30, 158,

300.

Palladíus biskup 341.

Pálmi Jónss. snikkari 263.

— Sæmundss. 147.

— porleifss. á Breiðabólsstað

542.

PbilijDpus sjá Filippus.

Pétur biskup á Hólum 303.

— lögréttumaður á Kálfaströnd

94.

— prentari 88.

— prestur á Upsum 538.

— Arnas. 224.

— Asmundss. 510.

— Bjarnas. 394.

— Bjarnas. í Hákoti 288.

— Bjarnas. (sj'slumanns) Oddss.

117, 510 (sbr. leiðr. 640).

— Bjarnas. (á Staðarhóli) Pét-

urss. 105, 112.

— - Björnss. 407.

— Björnss. prestur á Tjöm 236,

314, 521, 538.
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Pétur Björnss. (syslumanns) Pét-

urss. 565.

— Dús kaupmaður 127.

— Einarss. 201.

— Einarss. á Ballará 224.

— Einarss. Hjaltested 260, 629.

— Einarss. Snorras. 342, 448.

— Eiríkss. (á Niípi) Jónss. 59.

— Engilbertss. bókbindari 492.

— Eilippuss. 576.

— Einnss. 445.

— Eriðrikss. í Akureyjum 417.

— Guðjónss. organleikari 268.

— Guðmundss. í Dagverðarnesi

62.

— Guðmundss. verzlunarstjóri

614.

— Guðmundss. (í Elatatungu)

Aras. 75, 513.

— Gunnarss. 196, 354, 358,

370, 496, 501, 533.

— Havstein amtmaður 236, 272,

289 (sbr. leiðr. 638), 292,

293, 418.

— Helgas. 115.

— Hersten hirðstjóri 47.

— Jakobss 259.

— Jónss. 79.

— Jónss. á Hraftisstöðum 600.

— Jónss. brútur 498.

— Jónss. á Hvítanesi 611.

— Jónss. kaupmaður 604.

— Jónss. á Skáldstöðum 368.

— Jónss. (á Melum) Jónss. 237,

251, 598.

— Keison kaupmaður 571.

— Ketilss. á Gunnsteinsstöðum

406.

— Láruss. 561.

Pétur Láruss. Ottesen á Hólmi

601.

— Loptss. 55, 96, 175, 183,

195, 240, 280, 307, 308,

326, 362, 403, 449, 456,

461, 467, 476.

— Magnúss. í Yík á Svalbarðs-

strönd 43, 325, 326, 460,

489.

— Magnúss. (prests) Péturss.

355.

— Magnúss. J^orleifss. 94, 395j

— Markúss.' 113, 117, 606.

— Muncli 100.

— Nikuláss. 400.

— Oddss. 337—339, 342.

— Oddss. sj'slumaður í Mýra-

sýslu 416, 601.

— Oddss. á Torfalæk 621.

— Ólafss. 609.

— Pálss. ábóti 51, 224, 482.

— Pálss. sýslumaður á Staðar-

lióli 54, 69, 526, 529, 532j

591.

— Péturss. 167.

— Péturss. biskup 541.

— Péturss. íMiðhópi 629, 63lJ

— Péturss. á Skeiði 237, 25 ij

598.

— Péturss. á Tyrfingsstöðui

237.

— Péturss. prófastur á Tíðivöll-

um 95, 423.

— Sigurðss. á Einarsstöðum 539.]

— Sigurðss. (prests) Jónss. 327.
j— Tómass. 51.

— Tómass. 179, 484.

— Trúels höfuðsmaður 45, 178.J

— í>órðars. 444.
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Pétur |>órðars. á Innrahólmi 555.

— pórðars. Ormss. 62.

— porlákss. 539.

— porsteiuss. 147.

— porstoiuss. á Karlsá 503.

— porsteinss. sýslumaður 129,

411, 601.

Pros-Munclt höfuðsmaður 232,

531, 536.

Ráðliildur porsteinsd. 500.

Eafn á Mógilsá 502.

— Arngrímss 145.

— Björnss. 605.

~ Bótólfss. lögmaður 144, 145,

296, 299, 302, 308.

— Brandss. eldri lögmaður 18

22, 30, 36, 37, 51, 68, 69'

146, 149, 150, 173, 174,

175, 321, 452, 454, 457

—460.
— Brandss. yngri lögmaður 23^

186, 189, 321, 322, 329,'

333, 372, 373, 454, 483—
486, 493, 495.

— Guðmundss. 483.

— Guðmundss. lögmaður 24, 25,

146—148, 156-158, 160,

304, 439, 454, 456.

— Halldórss. 147—149.
— Jónss. 453.

— Jónss. (Glaumbæjar-Rafn) 24

,

145, 296, 297, 434.

— Jónss. prestur á Hjaltabakka

604.

— Jónss. Arnfinnss. 487.

— Jónss. Hallss. 235.

— Oddss. hirðstjóri 24, 141,

296, 437.

Eafn Oddss. í Skörðum 11.

— Sigurðss. skósmiður 416.

Sveinbjörnss. 443.

— Sveinbjörnss. á Eyii 24, 437.
— porkelss. 86.

Eagna Finnbogad. 27, 36, 348.

— Eafnsd. 25, 146, 150, 454.

Eagndís Eiríksd. 143.

Eagnheiður Audrésd. 581.

— Arngrímsd. 111.

— Benediktsd. (á Víðimýri)

Halldórss. 135, 261, 615.

— Benediktsd. (sýslumanus)

Halldórss. 384.

— Bjarnad. 217.

— Bjarnad, (prests) Jónss. 540.

— Björnsd. (prests á Melstað)

Jónss. 86, 319, 327, 367,

383, 525.

— Bogad. 603.

— Brynjólfsd. (biskups) 378.

— Eggertsd. (lögmanus) Hann-

ess. 324.

— Eggertsd. (á Okrum) Jónss.

387.

— Egilsd. 369, 531, 572.

— Einarsd. á Eeynistað 252,

261, 399, 400, 598, 613,

615.

— Einarsd. Skúlas. 508.

— Eiríksd. Loptss. 168, 306—
308.

— Eyjólfsd. 602.

— Friðriksd. 616.

— Gíslad. Björnss. eldri 42.

— Gíslad. Björnss. yngri 42.

— Guðbrandsd. 578.

— Hákonard. 369.

— Halldórsd. 216.

12
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Ragnheiður Hannesd. 418.

— Hrólísd. 99.

— Hlugad. 77.

— Jónsd. (prófasts) Aras. 386,

606.

— Jónsd. Bessas. 369, 574.

— Jónsd. (á Eyrarlandi) Björnss.

244.

— Jónsd. (síðara) Egilss. 367,

463, 577, 582.

— Jónsd. (stúdents) Friðrikss.

275, 616.

— Jónsd. (prests) Gottskálkss.

350, 478.

— Jónsd. (snikkara) Jóhannss.

609.

— Jónsd. Jóuss. (lögmanns)

554.

— Jónsd. (i Miðhúsum) Magn-

úss. 363, 523.

— Jónsd. Oddss. 604.

— Jónsd. lögréttumanns) Sig-

urðss. 95.

— Jónsd. (prests 1 Hvammi)

Sigurðss. 577.

— Magnúsd. sakakona 90.

— Magnúsd. (sÝslumannsj Aras.

242, 246.

— Magnúsd. Björnss. 242, 271,

415.

— Oddsd. 631.

— Ólafsd. (prests) Asmundss.

245.

— Ólafsd. Oddss. 555.

— Olafsd. (stiptamtmanns) Steí-

ánss. 242, 420.

— Pálsd. (prests) Erlendss. 615.

— Pálsd. (prests) Jónss. 399.

Ragnheiður Pálsd. (amtmanns)

Melsteðs 274.

— Pétursd. á rauðum sokkum

175, 185, 192, 308, 309,

362, 536.

— Eögnvaldsd. 521.

— Sigurðard. (prests) Arnas.

613, 614.

— Sigurðard. (prests) Gott-

skálkss. 333, 398.

— Sigurðard. (prests 1 Holti)

Jónss. 378.

— Sigurðard. (sýslumanns)

Jónss. 93, 364.

— Sigurðard. (í Héraðsdal) Mark-

úss. 84, 356.

— Snæbjörnsd. 369.

— Sæmundsd. 150, 151.

— Torfad. (prests) Jónss. 380.

— Torfad. (prests) Snæbjörnss.

363, 523.

— Vigfúsd. (sýslumanns) Sche-

vings 272, 418, 430.

— pórarinsd. 275, 276.

— porláksd. Bjamas. 492.

— I)orláksd. Markúss. 397.

Ragnhildur Arad. 388, 394.

— Ásgeirsd. 350.

— Ásmundsd. 509.

— Bjarnad. Marteinss. 336.

— Björnsd. Pálss. 216.

— Eggertsd. 388.

— Egilsd. 497.

— Eiríksd. 97.

— Eiríksd. Eggertss. 388.

— Eiríksd. Erlendss. 310.

— Eiríksd. (prests) Hallss. 387,

530.
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Ragnhildur Hallsd. 237.

— Hinriksd. 388.

— Jónsd. Jónss. (lögmanns)

555.

— Kráksd. 332.

— Magnúsd. 540.

— Ólafsd. (á Haukagili) 98,

596.

— Runólfsd. 350.

— Torfad. 363, 523.

— Vigfúsd. 234.

— pórarinsd. 110.

— porsteinsd. 287.

— porvaldsd. 324.

— porvarðsd. 164, 172, 317,

336.

Randalín Eiríksd. 388.

Randíður Bjarnad. 172,173,458,

459.

Rannveig Björnsd. Magnúss. 354,

496, 533.

— Egilsd. 496, 511, 532.

— Einarsd. Sturlus. 531, 534,

572.

— Eiríksd. 586.

— Filippusd. 215.

— Hákonard. 421.

— Hallgrímsd. 260, 609.

— Hjaltad. 541.

— Jónasd. 260.

— Jónsd. (sýslumanns) Björnss.

á Háeyri 525.

— Jónsd. (yngra) Egilss. 367.

— Jónsd. (á Yatnsliorni) Egilss.

421, 422, 430.

— Jónsd. Stígss. 360, 364, 510.

— Jónsd. (prests) Torfas. 244,

379.

Rannveig Magnúsd. 260, 268.

— Markúsd. 327, 367, 477, 530,

572, 576.

— Marteinsd. 254.

— Ólafsd. 291.

— Ólafsd. Briems 287.

— Sigurðard. (kaupmanns)

Bjarnas. 274.

— Sigurðard. (lögréttumanns)

Jónss. 250, 597.

— Stefánsd. 523.

— Torfad. 380.

— Yigfúsd. 275.

— pórðard. 140.

Rasmus Lynge 273, 291.

Reventlow greifi 593.

Rósa Arnad. 460.

— Björnsd. 623.

— Halldórsd. 281, 282.

— Jónasd. 601.

— Jónsd. 354, 533.

— Teitsd. 234.

— |)orsteinsd. 88, 261.

Rosenörn stiptamtmaður 134.

Runólfur Arnas. 316.

— Einarss. í Hafrafellstungu

111.

— Erlendss. prestur á Brjáms-

læk 128.

— Hallss. í TTnrgárdal 538.

— Höskuldss. 153 -155, 173.

— Jónss. skólameistari 56, 77.

— Magnús Björnss. Ólsen á

pingeyrum 628, 633, 634.

— Ólafss. 1 Bæjum 350.

— Pálís. 152, 298, 299.

— Runólfss. 1 Sandgerði 628,

633.
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Eunólfur Sigurðss. á Brennistöð-

um 350, 478.

— Sigurðss. Eunólfss. 628.

— Sturlus. 23, 45, 147, 194.

— Sveinss. 1 Stafnesi 628.

Eutli Sigurðard. 566.

Eögnvaldur Eögnvaldss. 261.

— Sigmundss. sýslumaður 363,

523.

Salbjörg Gunnarsd. 638.

Salgerður Jónsd. 141.

Salný Pálsd. 455.

Salómon Einarss. 483.

— Tumas. 504.

Salvör Guðmundsd. 327.

— Gunnlaugsd. 412.

— Magnúsd. 358.

— pórðard. 88.

Samúel Eichter beykir 611.

Schniidt lögmaður 153.

Scholasiica Magnúsd. 176.

Schytz duktor 1 Bielefeldt 287.

Sesselja Arnad. (á Grytubakka)

Magnúss. 75.

— Björnsd. (á Laxamýri) Magn-

úss. 386.

— Björnsd. (sýskimanns) Túm-

ass. 129.

— Eggertsd. 324.

— Einarsd. 29.

-- Grímsd. 59, 497.

— Grímsd. 399.

— Hákonard. 370.

— Halldórsd. 521.

— Hallgrímsd, 75.

— Hallsd. 98.

— Jónsd. (í Vík) Guðmundss.

76.

Sesselja Jónsd. Jónss. (prentara)

112, 509.

— Jónsd. (eldra) Sigurðss. 585.

— Magnúsd. 195.

— Ólafsd. 351, 478, 532. M
- Pétursd. Loptss. 309, 327. "
— Pétursd. Magnúss. 326,

489.

— Sigurðard. (á porleifsstöðum)

Eiríkss. 344.

— Sigurðard. |)orgrímss. 76.

— Skúlad. 511.

— Sumarhðad. 312—314.

— Sæmundsd. 511.

— Torfad. 54, 68.

— Vigfúsd. (prests) Björnss. 119,

394.

— Vigfúsd. Friðrikss. 57.

— pórarinsd. 267.

— pórðard. 262.

— í)órðard. (í Sviðholti) Bjarnas.

541.

— porgeirsd. 351.

— porgrímsd. 319.

— porsteinsd. 300.

— porvarðsd. 463.

Sigfús Bergmann 622.

— Björnss. 225.

— Egilss. prestur 131.

— E}'jólfss. í Fagraskógi 261.

— Guðmundss. prestur á |>ór-

oddsstað 61.

— Jónss. prófastur í Höfða 131.

— Jónss. prostur á L^ndirfelli

631.

— Ólafss. lögréttumaður 81,

224, 558.

— Sigurðss. prestur á Eefstað

510.
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Sigíús Skúlas. sýslumaður 131,

133, 290, 614.

— Vigfúss. prestur á Dverga-

steini 510;

— J>úrðars. Skálholtsráðsmaður

253, 598.

— porlákss. á Gruncl. 257.

— porlákss. prestur 256.

Siggeir Pálss. prestur á Skeggja-

stuðum 622.

— Jjúrðars. á Laxfossi 416.

Siglivatur auðgi 140.

— Hálfdánars. lierra 141.

— Teitss. í Öxney 63.

Sigmundur á Garðsá 92 (sbr. leiðr.

637).

— Brandss. 171.

— Ejjólfss. biskup 338.

— Eyjólfss. fótur 5.

— Guðmundss. 59.

— Gunnarss. 4 (sbr. leiðr. 638).

— Halldórss. 472.

— Ólafss. 372.

— Steindórss. prestur 461, 465,

508.

— porleifss. 498.

— porvarðss. 618.

Signý Bjarnad. 513.

— Guðmundsd. 501.

— Guðnad. 234.

— Jónsd. 620.

— Sigurðard. 98.

Sigríður kona Júns prests í Núpu-

felli 99.

— Arnad. 12.

— Arnad. Davíðss. 133.

— Arnad. Guðmundss. 581.

— Arnórsd. 132.

— AsRTÍmsd. 271,

Sigríður Benediktsd. 541.

— Benediktsd. (lögmanns) por-

steinss. 120.

— Bjarnad. 356.

— Bjarnad. (prests) Gamalíelss.

eldri 490 (sbr. leiðr. 640)

512.

— Bjarnad. (prests) Gamalíelss.

yngri 463, 490, 512, 582.

— Björnsd. (sýslumanns) Bene-

diktss. 229, 242, 535, 546,

548, 557.

— Björnsd. (sj'slumanns) Blön-

dals 631.

— Björnsd. Brynjólfss. 10, 11,

143, 305, 440.

— Björnsd. (á Núpi) Jónss. 379.

— Björnsd. (sýslumanns) Pálss.

244, 379.

— B.,örnsd. Tumas. 349, 370.

— Björnsd. (á Skálmarnesi) por-

leifss. 500.

— Björnsd. (i Hvammi) por-

valdss. 518.

— Daðad. eldri 522.

— Daðad. yngri 522.

— Einarsd. frá Klausturhólum

601.

— Einarsd. Brynjólfss. 44, 54,

170, 190, 192, 447.

— Einarsd. Nikuláss. 56, 191.

— Eiríksd. (frá Asgarði) 41.

— Eiríksd. (á Skinnalóni)

Grímss. 603.

— Erlendsd. Hjálmarss. 267.

- Erlendsd. (prests) Ólafss. 523.

— Eyjúlfsd. 58.

— Eriðriksd. 616.

— Geirsd. 95. 98.
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Sigríður Gíslad. (prófasts) pórar-

inss. 274, 624.

— Gottskálksd. 360, 479.

— Grímsd. 321, 348, 359.

— Guðmundsd. 102.

— Guðmundsd. 236.

— Guðmundsd. 274, 624.

— Hákonard. 364.

— Halldórsd. (prests) Finnss.

265.

— Halldórsd. Hallss. 236.

— Halldórss. (á Fróðá) Jónss.

499.

— Halldórsd. (lögréttumanns)

Jónss. 576.

— Halldórsd. (lögmanns) Olafss.

379.

— Halldórsd. Vídalíns 400, 615.

— Hallsd. 543.

— Hjorleifsd. 397.

— Illugad. 399.

~ ísleifsd. 577.

— ísleifsd. Ejjólfss. 393.

— Jóliannsd. eldri 582.

— Jóhannsd. yngri 582.

— Jónasd. 627.

— Jónss. (á Ketilsstöðum)

Bjarnas. 498.

— , Jónsd. Björnss. (sekretera)

416.

— Jónsd. (á Eyrarlandi)Björnss.

244.

— Jóiisd. (prests) Egilss. 57.

— Jónsd. (á Espihóli) Einarss.

190.

— Jónsd. (prests) Eyjólfss. 577.

— Jónsd. Gíslas. 254.

— Jónsd. (prests á Breiðaból-

stað) Halldórss. 622.

Sigríður Jónsd. (prests á Yöllum)

Halldórss. 88.

— Jónsd. (prests í Fellsmúla)

Jónss. 522.

— Jónsd. (prests á Gilsbakka)

Jónss. 287, 577.

— Jónsd. (prests í Möðrufelli)

Jónss. 421.

— Jónsd. (Dans) Magnúss. 367,

530, 576.

— Jónsd. (lögréttumanns) Sig-

urðss. 95.

— Jónsd. (prests) Sigurðss. 243,

291.

— Jónsd. (prófasts) Steingrimss.

263.

— Jónsd. Sturlus. 45.

— Jónsd. (prests) Sæmundss.

122, 123.

— Jónsd. (biskups) Vigíúss. eldri

125, 243.

— Jónsd. (í Víðidalstungu) J^or-

lákss. 535.

— Jónsd. (prests) |>ormóðss. 42.

— Jósepsd. 582.

— Ketilsd. 538.

— Magnúsd. stórráða 84, 387,

390-392, 398, 530, 537,

539.

— Magnúsd. (prests) Arnas. 260.

— Magnúsd. Beuediktss. 543.

— Magnúsd. (á Eeykjum)

Björnss. 348.

— Magnúsd. (prests) Einarss.

265.

— Magnúsd. (amtmanns) Gíslas.

242.

— Magnúsd. (konferenzráðs)

Stepliensens 418.
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Sigríður Markúsd. 577.

— Oddsd. (nótaríus) Stefánss.

601.

— Oddsd. I>orÍeifss. 102, 104.

— Ólad. Sandholt 614.

— Ólafsd. 489.

— Ólafsd. Briems 287.

— Ólafsd. Eggertss. 603, 604,

— Ólafsd. (prests) Gíslas. 591.

— Ólafsd. Gottskálks. 238.

— Ólafsd. (i Núpufelli) Jónss.

eidri 241.

— Ólafsd. (í Núpufelli) Jónss.

yngri 233, 241.

— Ólafsd. (sekretera) Magnúss.

417.

— Ólafsd. (prests) Pálss. 417.

— Ormsd. 497.

— Pálsd. 274.

— Salómonsd. 608.

— Sigfúsd. 558.

— Sigurðard. (á Geitaskarði)

Einarss. 410, 411, 600.

— Sigurðard. Jónss. (príors) 33,

63, 64, 196.

— Sigurðard. (prests) Jónss.

eldri 487.

— Sigurðard. (prests) Jónss.

yngri 355, 487.

— Sigurðard. A^igfúss. 543.

— Skaptad. 396.

— Skúlad. eldri 104.

— Skúlad. yngri 104.

— Snorrad. 603.

— Stefánsd. (prests á Reyni-

Yöllum) 128.

— Stefánsd. (prests) Einarss.

261, 614.

Sigríður Stefánsd. (amtmanns) 01-

afss. 417, 418.

— Stefánsd. (prests) Ólafss. cldri

243.

— Stefánsd. (prests) Ólafss. yngri

125,243,270, 271, 276,277,

281, 283,284, 411,421,422.
— Stefánsd. Pálss. 288.

— Sturlud. 44, 178, 194, 197,

204, 207.

— Sörensd. 566,

— Yermundsd. 503.

— Vigfúsd. 115.

— Yigfúsd. (prests) Björnss. 119.

— |)órðard. 106.

— í>órðard. (sýslumanns)

Björnss. 130, 418.

— |>orgrímsd. 193, 536.

— porkelsd. 91.

— porkelsd. Bergmanns 601.

— porláksd. Benediktss. 539.

— |)orleifsd. 412.

— porleifsd. frá Seljalandi 586.

— |>orleifsd. (sýslumanns)

Grímss. 195, 198, 206, 208.

— J>orIeifsd. (prófasts) Skaptas.

396.

— J)orsteinsd. 510.

— |>orsteinsd. Helgas, 29, 307,

308.

— porsteinsd. (sýslumanns)

Magnúss. 244.

— J>orvarðss. Brandss. 464, 489.
— í^orvarðsd. (prests) Ólafss. 562.

Sigrún Jónsd. 459.

Sigtryggur Jónass. 287.

Sigurbjörg Björnsd. 627.

— Jónsd. 602.
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Sigurbjörg Sigurðard. 614.

Sigurborg þorsteinsd. 313.

Sigurður á BjarnastÖðum 60.

-- í Hörgshlíð 125.

— á Naustum 360.

— fóstri 518.

— Aras. 394.

— Aruas. í Höfuum 349.

— Arnas. prestur á Hálsi í

rnjóskadal 268, 400, 613,

614.

— Arnas. fj^rri prestur á Skorra-

stað 65.

— Arnas. síðari presturá Skorra-

stað 65.

— Arnfinnss. á Felli í Kollaíirði

177.

— Arnpórss. prestur á Mælifelli

423.

— Benediktss. prestur í Garði

129, 291.

— Bergpórss. Einarss. 509.

— Bergpórss. Sæmundss. 364,

510.

— Bjarnas. 115.

— Bjarnas. kaupmaður í Eeykja-

Tik 274.

— Bjarnas. prestur á Kálfafelli

355, 490.

— Bjarnas. (prests) Gíslas. 602.

— Bjarnas. Torfas 319, 327, 367.

— Björnss. lögmaður 112, 390,

391, 585, 605.

— Björnss. frá Munkapverá 60.

— Björnss.Arnbjörnss. 357, 558.

— Björnss. (á Laxamjri) Magn-
úss. 403 (sbr. leiðr. 639).

— Björnss. (sj'slumanns) Pálss.

242.

Sigurður Björnss. Sæmundss. 8,

23, 143, 144.

— Björnss. Tumas. 349, 480.

— Breiðjörð skáld 425.

— Bryujólfss. Sívertsen prestur

á Útskálum 563.

— Daðas. sfslumaður 194, 448,

453, 459—461, 474, 475.

— Daðas. Hanness. 543.

— Eggertss. Briem 288.

— Egilss. 518.

— Einarss. 282.

— Einarss. á Geitaskarði 410,

592, 594, 595, 600, 604—
606, 621, 626.

— Einarss. prestur á Barði 394.

— Einarss. prófastur á Breiða-

bólstað 83.

— Einarss. prestur í Saurbæ 240.

— Eiríkss. á porleifsstöðum 344.

— Eiríkss. prestur á Skeggja-

stöðum 566.

— Eyjólfss. prestur 48.

— Einnbogas. sýslumaður 33,

67, 86, 184, 317, 318, 320,

322, 342.

— Geirmundss. 80, 377.

~ Gíslas. í Sandgerði 628.

— Gíslas. Thorarensen prestur

í Hraungerði 274.

— Gottskálkss. prestur á Bæg-

isá 332, 333, 398.

— Guðmundss. 518.

— Guðmundss. 574.

— Guðmundss. á Illugastöðum

75, 96.

— Guðmuudss. lögmaður 7 9,

13, 14, 21, 143, 175, 178,

302.
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Sigurðiir Guðnas. 502,

— Gunnlaugss. i^restur á pöngla-

bakka 250.

— Hákonars, '564.

— Hallgrímss. í Keflavík 89.

— Hrólfss. eldri lögrettuniaður

97.

— Hrólfss. yngri lögréttuniaður

99, 234.

— Hrólfss. sfslumaður 90—93,

95-97, 100, 266, 319,364,

375, 554, 557.

— Högnas. prestur 130.

— Illugas. Grímss. 95.

— IUugas. (lijgrettumanns)

Jónss. 251, 598.

— Ivarss, 407,

— Jónss. 453.

— Jónss. i Bug 620.

— Júuss. i Einarsnesi 350.

— Jónss. i Krossanesi 369 (sbr.

leiðr. 639), 621.

— Jónss. halti skólameistari 54,

191.

— Jónss. Húlabr^ii 508.

— Jónss. iögréttumaður 584,

— Jóuss, lögréttumaður 1 Asi

250, 598.

— Jónss. lögréttumaður á Sval-

barði 555, 556,

— Jónss. lögmaður í Einars-

nesi 384, 385, 389, 564,

585.
I— Jónss. snikkari 416.

— Jónss. prestur á Grenjaðar-

stað 64, 68, 71, 79, 185,

187, 189, 200, 226, 271,

309, 327, 330, 372, 403,'

492, 525.

Sigurður Jónss. prestur í Eyvind-

arkólum 59,

— Jónss. prestur á Heiði 263,

— Jónss. prestur á Helgafelli

343, 556.

— Jónss. beigaldi presturíHít-

ardal 465.

— Jónss. prestur í Hítarnes-

pingum 125.

— Jónss. prófastur í Holti undir

Eyjafjöllum 287.

— Jónss. prestur í Holti í Ön-
undarfirði 378.

— Jónss, prestur i Presthólum

98, 356.

— Jónss. prestur í Stafholti

577.

—
• Jóuss. príor á Möðruvöllum

171, 322.

— Jóuss. Einnbogas. 33,34,196,

240.

— Jónss. Loptss. 141,

— Jónss. (á Svalbarði) ]\Iagu-

úss. sýslumaður 54, 71, 72,

79, 86, 192, 309, 361, 362

(sbr leiðr, 638—639), 364—
366, 528, 554, 559.

— Jónss. Péturss. 604.

— Jónss. (lögmanns) Sigurðss.

558.

— Jónss. (prests í Garði) Sig-

urðss, prestur í Goðdölum

120, 242, 243,

— - Jónss. (prests í Laufási) Sig-

urðss. prestur í Goðdölum

109, 325, 355, 486, 508,

554?
— Jónss. (prests) porgeirss, 557,

— Lárentíus Jónass. 626.

13
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Sigurður Magnúss. 317.

— Magnúss. prestur á Auðkúlu

368 (sbr. leiðr. 639), 575.

— Magnúss. sýslumaður á Skútu-

stöðum 93, 100, 102, 104—
106, 564.

— Markúss. sýslumaður 80, 83

—85, 95, 327, 355, 356,

369, 374—376, 383, 537,

554.

— Marteinss. 190.

— Narfas. 62, 466, 483.

- Oddss. prestur í Arnarbæli

58.

— Oddss. rebbi 80, 377.

— Oddss. smiður á Ljósavatni,

566.

— Oddss. i Svartárdal 349, 479.

— Oddss. (biskups) yngri 82,

385, 520.

— Oddss. (biskups) eldri prófast-

ur i Stafbolti 82, 520, 556.

— Ólafss. prestur á Refstað 62,

195.

— Pálss. 216.

— Runólfss. á Sauðafelli 351.

— Runólfss. 1 Stafnesi 628.

— Siglivatss. á Seltjurn 140.

— Sigurðss. landpingisskrifari

268—270.
— Sigurðss. lögsagnari á Brjáns-

læk 555.

— Sigurðss. prestur í Holti 378.

— Sigurðss. stúdent í Geitar-

eyjum 543.

— Sigurðss. (lögmanns) Björnss.

eldri sýslumaður í Arnes-

pingi 380.

Sigurður Sigurðss, (lugmanns)

Björnss. yngri sýslumaður 1

Mj'rasj'slu 380.

— Sigurðss. Einarss. 603, 604,

626.

— Sigurðss. porgrímss. 76.

— Snorras. sýslumaður 118, 251,

283, 286, 603, 622, 626,

627, 630.

— Stefánss. biskup á Hólum

236, 289, 411, 601, 621.

— Stefánss. (amtmanns) pórar-

inss. 272.

— Sturlus. 191.

— Sveinbjörnss. 26, 323, 484.

— Tómass. á Osi 543.

— Tómass. lögréttumaður á

Yarðgjá 95, 539.

— Tumas. 504.

— Yigfúss. fornfræðingur 125,

132.

— Yigfúss, á Setbergi 543,

— Yigfúss. skólameistari 409.

— Yigfúss. |)orlákss. 544.

— porbergss. lögsagnari 182,

197, 207, 225, 323, 342.

— pórðars. prestur á Brjáns-

læk 286.

— J)órðars. (báyfirdómara) Jón-

assen 292.

— |)orfinnss. 345.

— forgrímss. lögsagnari 75, 510.

— |)orgrímss. Jóakimss. 120.

— porleifss. Árnas. 35, 66, 481.

— |)orleifss. Jónss. 558.

— Þormóðss. 505—507, 515,

516, 519, 520.

— porsteinss. gullsmiður 305.

I

I
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Sigurður porsteinss. í Imburliöfða

591.

— porsteinss. prestur 311.

Sigurlaug Bergsd. 582.

— Bjarnad. 402.

— Erlendsd. 582.

— Gíslad. 602.

Sigvaldi langalíf 443, 495.

— Snæbjörnss. prestur í (Iríms-

tungu 631.

Sigprúður Jónsd. 577.

Símon í Málme}^ 558.

— Bjarnas. 351.

— Davíðss. 610.

— Vormss. Becli próíastur á

pingvöllum 272.

— forsteinss. í Leyningi 53, 179.

Skallagrímur Kveldúlfss. 436.

Skapti Arnas. prestur á Hoíi í

A^opnafirði 396.

— Jósepss. lögsagnari 393, 397,

399.

— Loptss. prestur 43.

— Skaptas. prestur á Skeggja-

stöðum, 262 396.

— Stefánss. 259.

Skarphéðinn Hjaltas. 542.

Skúli Björnss. 87, 402.

— Egilss. .frá :Yztugrund 364,

510.

— Einarss. á Eiríksstöðiim 109,

249, 364, 374, 375, 487,

490, 496, 508, 511.

— Guðnmndss. sýslumaður 446,

494, 496.

— Guðmundss. Sigvaldas. 495.

— Hákonars. 371.

— Hákonars. Skúlas. 86.

~ Hallas. 586.

Skúli Hrólfss. 99, 597.

— Illugas. prestur á Möðruvalla-

klaustri 131, 251, 332, 598.

— Illugas. snikkari 77, 511,

584(?j

— Jónss. 323.

— Jónss. lögrettumaður 517.

— Jónss. á Langamýri 87.

— Jónss. Grímss. 86.

— Loptss. (ríka) 23, 38, 159,

170, 171, 312, 444, 446,

447, 452, 494, 495.

— Magnúss. landfógeti 120, 254,

276, 285, 394, 410, 411,

414, 617, 618.

— Ólafss. áSeiIu 86, 364, 393,

401, 579, 589, 623, 631.

— Sigurðss. lögréttumaður 75.

— Skúlas. 99, 597.

— Tómass. prestur í Múla 131,

— porlákss. prestur á Grenjað-

urstað 104, 113, 114, 384,

578.

— porlákss. (prests) Grímss. 94,

238.

Smiður Andréss. hirðstjóri 144,

300, 301, 450, 466.

Snjálaug Guðnad. Oddss. 18, 46.

— Guðnad. ÍJormóðss. 502, 503.

— Hallgrímsd. 259.

— Stefánsd. 262.

Snjólfur Bjarnas. 585.

— Brandss. Halldórss. 147, 149,

150, 457.

— Brandss. (priors) Rafnss. 68,

455.

— Gunnarss. 359.

— Rafnss. (lögmanns) 51, 68,

455, 461..
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Snjólfur Sigurð.-s. 317.

Snorri Björnss. prestur á Hjalta-

stöðum 603, 604. 626.

— Eiríkss. á Snorrastöðum ö80.

— Hákonars. 588.

— HallgTÍrass. 449.

— Hallss. 493.

— Hjaltas. 529.

— Jóns-:. prestur 204.

— Jónss. (prcsts pumlungs) 523.

— Jónss. prestur á E}TÍ í Skut-

ulsíirði 363.

— Jónss. prófastur á Helgafelli

414.

— Júnss. prestur á Mosfelli 349.

— Jónss. Halldórss. 498.

— Jónss. porsteinss. 363.

— Markúss. á Melum 436.

— aSTarfas. lOgmaður 451.

— Sigurðss. liandleggjastuttur

520.

Snæbjörn Björnss. bartskeri 518,

524.

— Hákonars. 369.

— Steíánss. prestur í Odda 369.

— Torfas. lugrettumaður 363,

523.

— Torfas. prestur á Kirkjubóli

363, 523.

— porvarðss. prestur á Lundi

412.

Soffía Björnsd. 255.

— Daðad. 254, 257. 258 (sbr.

leiðr. 638).

— Eiríksd. 15, 20, 144, 158.

— Jakobsd. 280.

— Loptsd. 21, 35, 66, 158,

161—163, 452, 459, 481.

— Kasmusd. 291, 631.

Soffía Sigfúsd. 622.

— porsteinsd. 261.

Sofúnías Halldórss. prestur í Goð-

dölum 261.

Sólborg Magnúsd. 244, 379 (sbr.

leiðr. 639).

Solveig Arngrímsd. 463.

— Björnsd. Magnúss. 497, 534.

— Björnsd. (ríka) porleifss. 168,

354, 461(?), 469.

— Bogad. 273, 294.

— Brandsd. Halbbjrss. 457.

— Brandsd. (á Silfrastöðum)

Ormss. 196.

— Einarsd. Grímss. 217.

— Eiríksd. Björnss. 509, 534.

— Eiríksd. (á Kirkjubæ) Eiríkss.

59.

— Eyjólfsd. 58.

— Grímsd. 44, 170, 179, 180,

190, 192, 447.

— Guðmundsd. 216.

— Guðmundsd. (áHrauni) 413.

— Gudmundsd. (rika) A.ras. 444,

453, 472, 475.

— Guðmundsd. (prófasts) Ein-

arss. 363.

— Guðmundsd. Hlugas. 56.

— Gunuarsd. 356, 463.

— Hallsd. 194, 197-199, 201

—204, 208, 211, 214, 218

—220.
— Hjaltad. 364.

— Ingimundsd. 215.

— Jónsd. 135.

— Jónsd. Arngrímss. 356.

— Jónsd. á (Svalbarði) Magn-

iiss. 193, 309, 576.

— Júnsd. Marteinss. 218, 548.

1

1
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Solveig- Kársd. 393, 544.

— Maguúsd. (lögmanns) Björnss.

231, 233, 539, 562, 565.

— Magnúsd. Brand.ss. 9, 13, 21,

143, 175.

— Mkulásd. Einarss. 534,

535.

— ísikulásd. porsteinss. 34, 59,

60, 190, 497.

— Ólafsd. 439.

— Pétmsd. 351, 478.

— líafnsd. abbadís 187, 342,

456.

— Ruuólfsd. 350.

— Sigaröard. 74.

— Siguröard. Túmass. 543.

— Steinsd. 44, 170, 190, 192,

447 (sbr. leiðr. 639).

— |>orleifsd.(í Vatnsfirði) Aruas.

23, 461, 465, 472.

— |>ursteinsd. (lögmanns) Eyj-

olfss. 298.

Sopbía sjá Soffía.

Stagenberg 446.

Starkaður Yaltjss. 70, 72.

Stefán BjOruss. prestur i Viðvík

259.

— Bjuruss. skólameistari á Húl-

um 87, 402.

— Einarss. prófastur í Laufási

124, 264.

— Einarss. prestur í Sauðanesi

259, 261, 400, 614, 615.

— Eiuarss. stúdent 136, 261.

— Gíslas. prestur í Odda 59,

328.

- Grunuarss. í Oddgeirsbólum

357.

— Hallbjörnss, í Skutulsey 580.

Stefán Halldórss, prestur í Lauf-

ási 119, 538.

— Hallkelss. prestur á Seltjarn-

arnesi 344 (sljr. leiðr. 638)

556.

— Helgas. Thordersen prestur

í Kálfholti 294, 418.

— Jónss. alpingismaður á Stcins-

stöðum 260.

— Jónss. biskup 1 Skálholti51,

280, 467—471.
— Jónss. prestur á Bergsstuð-

um 275.

— Láruss. Seheving prestur í

Presthólum 119, 258, 259,

262, 395.

— Loptss. 461.

— Oddss. Thorarensen sj'slu-

maður 273, 294.

— Ólafss. 1 Kalmanustungu 416.

— Ólafss. prestur á Höskulds-

stöðum 242, 270, 411, 415,

421, 600.

— Ólafss. prófastur i Vallanesi

224, 271, 522.

— Ólafss. Stephensen amtmað-

ur 242, 417, 418.

— Ólafss. (prests) Pálss, 417.

— Ólafss. (prests) Stefánss. 566.

— Pálss. 1 Oddgeirshólum 288

(sbr. leiðr. 638).

— Sigurðss. frá Djúpadal 393.

— Sigurðss, á Mælifellsá 344,

— Sigurðss, Thorarensen prest-

ur á Kálfatjörn 274.

— Skaptas. 262.

— Stefánss. frá Landamúti 396.

— Stefánss. Thorareusen á Espi-

hóli 273.
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Stefán Yigfúss. Scheving umboðs-

haldari 254, 281, 415, 421.

— J>órarinss. amtmaður 82, 118,

130, 272, 283. 292, 294,

418, 430, 625, 627.

— Jjórarinss. prestur á E^'jadalsá

119.

— |>orleifss. prestur í Presthól-

uni 259, 395, 639.

— porsteinss. prestur á YöU-

um 119, 259.

Stefanía Siggeirsd, 622.

Steindúr Aras, 349, 479, 491,

513.

— Bergss. 507, 508.

— Finnss. sýslumaður á Ökr-

um 579.

— Finnss. Steindórss. sýslumað-

ur 579.

— Gíslas. 43.

— Gíslas. sýslumaður 363, 375

—377, 561.

— Helgas. sýslumaður 250, 597.

— Jóhannss. Briem prestur í

Hruna 288.

— Jónss. á Selhóli 280.

— Magnúss. í Tungu 580.

— Sölvas. 474.

Steingrímur Bessas. 199.

— Einarss. 509.

— Guðmundss. á Hofi 290, 393.

— Halldórss. 610.

— Magnúss. stúdent 94, 394.

— porsteinss. 544.

Steinmóður porsteinss. prestur

143, 152, 441.

Steinn Brandss. 170, 176, 192,

228, 446.

— Höskuldss. 7.

Steinn Jónss. biskup á Hólum

45, 119, 252, 258,265,269,

290, 404, 408, 557.

— Sigfúss. Bergmann 621.

— Stefánss. 259.

Steinólfur Arnas. 63.

— Loptss. 502.

Steinunn Andrésd. 53.

— Árnad. Björnss. 324, 367,

478, 532, 576.

— Arnad. porsteinss. 252, 588.

— Arnfinnsd. 27, 146, 170, 348.

— Bjaruad. Björnss. 324.

— Bjarnad. (landlæknis) 273.

— Björnsd. (sýslumanns) Tóm-

ass. 129.

— Björnsd. porlákss. 572.

— Brandsd. 171.

— Egilsd. 369, 509, 533, 573.

— Einarsd. (á Hvanneyri) Ei-

ríkss. 491, 512.

— Einarsd. Jónss. 588.

— Eiríksd. (á Keldum) por-

steinss. 11, 168, 310.

— Erlendsd. 523.

— Guðbrandsd. 248.

— Guðbrandsd. (biskups) 27.

109, 249, 364, 487, 496,

507, 508, 511.

— Guðmundsd. (frá Hrauni)

543.

— Guðmundsd. 460.

— Halldórsd. (á Eróðá) Jónss.

499.

— Halklórsd. (á Fróðá) Jónss.

önnur 499.

— Hallgrímsd. 508.

I

— Hjaltad. 238.

I

— Illugad. 95.
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Steinunn Jónsd. (prests) Guð-

brandss. 87, 401.

— Jónsd. (prests á Hvanneyri)

Guðmundss. 290,

— Jónsd. Halldórss. 498.

— Jónsd. Jónss. (lögmanns)

eldri 555.

— Jónsd. Jónss. (lugmanns)

yngri 556.

— Jónsd. (á Gunnsteinsstöðum)

Jónss. 367, 576.

— Jónsd. (á Skiífstöðum) Jónss

291.

— Jónsd. (á Svalbarði) Magn-

líss. 185, 192, 309, 323,

477, 505, 520, 526.

— Jónsd. pórólfss. 581.

— Jónsd. (prests) porvaldss. 253.

— Magnúsd 328.

— Marteinsd. 238.

— Ólad. 141, 142 (sbr. leiðr.

637).

— Ólafsd. 588.

— Ólafsd. Orniss. 196, 358, 366.

— Ólafsd. í^orlákss. 399.

— Pálsd. 94.

- Pétursd. 224.

— Kafnsd. (lögmanns) Bótólfss.

145, 297, 299.J

— Rafnsd. Jónss. 145,297,318.

— Rafnsd. Sveinbjörnss. 437.

— Sigurðard. (kaupmanns)

Bjarnas. 274.

— Sigurðard. (á Svalbarði)

Jónss. 555,.

— Sigurðard. (prests) Jónss.487.

— Sigurðard, (í Héraðsdal) 84,

537.

Steinunn Sigurðard. Sigurðss. 603.

604, 626.

— Skúlad. 368.

— Steingrímsd. 290.

— Sturlud. (í Hvammi) |)úrð-

ars. 24.

— Sturlud. (sýslumanns) pórð-

ars. 377,

— Sveinsd, 396.

— Tómásd, 127, 281.

— Tumad. Jónss. 351.

— Vigfúsd. 510.

— pórðard, 127, 129.

~ porkelsd. frá Egilsá 349.

— porleifsd. 500.

— porvaldsd. (prests 1 Prest-

bólum) 110.

— porvaldsd. (á Rej-kjum) Jónss.

327, 387, 477, 530.

— porvaldsd, Skúlas. 509.

Steinvur Guðmundsd. 542.

— Gunnarsd. 398.

— Jónsd. (í Hafrafellstungu)

Einarss. 55, 75,

— Jónsd, (prests) Magnúss, 368,

575,

— Jónsd, (prests) Runólfss, 56,

77.

— Magnúsd. 403.

— Sighvatsd. 15.

— Sigurðard. 368.

Stepbanus Lassíus 232.

Stiesen kaupmaður 629.

Stígur Björnss. prestur á Mikla-

bæ 43, 345, 360, 479, 511.

— Höskuldss. 200, 332—335,

347, 484.

— porkelss. 371.



746

Sturla Bárðars, 157.

— Bjarnas. prestur á Tjörii 369,

490, 531, 534, 572.

— Einarss. prestur á Mælifelli

200.

— Jónss. (prests) Krákss. 464.

— Magnúss.44, 147, 179, 194,

228.

— Ólafss. 345.

— Sighvatss. 141.

— Sigurðss. 374.

— smíða-Sturla 33, 63, 236,

490, 572.

— Snorras. 451.

— |)órðars. í Hvammi 24.

— pórðars. sýslumaður á Stað-

arfelli 11, 35, 377.

Sumarliði Einarss. prestur 501.

— Eiríkss. 23, 35, 168, 306,

307, 336, 337.

— Klemenss. sýslumaður 584,

592, 607, 608, (sbr. leiðr.

640).

— Loptss. 24, 159, 298, 312—
314.

— |)orsteinss. 145, 146, 298,

299, 304, 312.

Sunnifa pórðarcl. 15.

Svanborg Andrésd. 499.

SvanMdur Björnsd. 91.

— J)orgrímsd. 87, 402.

Svarthöfði Bjaruas. 351.

— Dugfúss. 141, 151 (sbr. leiðr.

637), 436, 439.

Svartur Stefáuss. 443, 445.

Sveinbjörn Egilss. skólameistari

254.

— Ejjólfss. prestur í Árnesi 603.

Sveiubjurn Hallgrímss, prestur í

Grlæsibæ 254.

— Páls. prestur 472.

— Sigmundss, 4,

— pórðars. officíalis prestur í

Múla 26. 117. 323.

Sveinína Sveinbjurnsd. 603.

Sveinn ríki á IUugastuðum 92.

— Benediktss. prestur á J>jkkva-

bæjarklauátri 135.

— Bergþórss, 23, 436, 439.

— Bjarnas. í Gröf 42.

— Bjarnas. frá Holtastöðum

388.

— Björnss. 440.

— Björuss. (Axlar-Björns) skotti

92,

— Eiríkss. í Svellatungu 538.

— Gíslas. 358.

— Guðmundss. Eljótaráðsmað-

ur 271.

— Guðmundss, Aras. 504.

— Guðnas. á póreyjarnúpi 522.

— Halldórss. 332.

— Halldórss. prestur í Hraun-

gerði 396.

— Hallvarðss. 304, 442.

— Helgas. prestur 472.

— Jónss. 186.

— Jónss. áHlugastöðum 91, 92.

— Jónss. prestur á Barði 78,

266, 26S, 270. 33 2, 90,

489.

— Jónss. prestur á Knappstuð-

um 236, 394, 538.

— Jónss. (rauðbrota) 620,

— Jónss. (langs) Sveinss. 7.

— Magnúss. 148.

— Pálss. 509.
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Sveinn Pálss. la^knir 388, 398.

— Steinólfss. 502.

— Sumarliðas. 23, 30, 35, 66,

169, 306, 336, 468.

— Sölvas. lögmaðuT 92, 108,

123, 267 (sbr. leiðr. 638),

277, 285,286,386,419,612.
— Torfas. klausturhaldari 114,

249, 379, 571.

— pórarinss, umboðsmaður 82.

— J>orsteinss. 551.

— porsteinss. langur herra 3,

4, 6, 26.

Sylvía Míelsd. 135.

Sæmundur fálkafangari 103.

— Arnas. sjslumaður 307, 363,

379, 5li, 561.

— Bergss. 100.

— Brandss. 502.

— Eggertss. 379, 511.

-- Eiríkss. íÁsi 299, 307, 516.

— Grímss. 57.

— Hrólfss. prestur í Stærra-Ar-

skógi 98.

— Jónss. próíastur í Hraungerði

622.

— Jónss. prestur á póroddsstað

125, 395.

— Jónss. Finnbogas. (gamla) 27.

— Jónss. Guðbrandss. 355.

— Kárss. prófastur í Glaumbæ

6, 53, 93, 360, 364, 365,

393, 478, 544, 551, 631.

— Langss. 3:^6, 337.

— Magnúss. 517.

— Magnúss. á Yíðim^TÍ 397,

398.

— Magnúss. prófastur á Mikla-

bæ 102, 409.

Sæmundur Oddss. prófcistur í Hít-

ardal 104.

— Sigfúss. fróði 141.

— Símonars. 52, 53, 174, 185,

333.

— Sæmundss. í Keykjakoti 136.

— |)orlákss. 189.

— Ögmundss. í Eyviudarholti

130.

Sæunn Daðad. 449, 471.

— Guðnad. 448, 449, 471.

— Sigurðard. 604.

Söbek beykir 581.

Sölvi Brandss. prestur 145.

— Gottskálkss. prestur í Möðru-

dal 360.

— Sveinss. (lögmanns) 268.

— Tómass. klausturhaldari 92,

107, 108, 269, 408.

— porkelss. prestur á Hjalta-

stöðum 267.

Sören Kristjánss. Jensen 565.

Teitur Björnss. á Holtastuðum

91, 325, 464, 489, 525, 526,

547.

— Eiríkss. í Asgarði 63.

— f]iríkss. lögréttumaður á Núpi

536, 573.

— Gunnhiugss. í Bjarnanesi 13,

142, 164, 165, 481.
•— Halldórss. prestur í Gufudal

193, 324, 511.

— Hallss. guUsmiður 234, 487.

— Haukss. munkur 141, 142.

— Jóuss. á Straumi 543.

— Magnúss. 183, 202, 205, 340.

— Magnúss. prestur 71, 320,

486.

14
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Teitur Pálss. 142.

— Pálss. prestur á Eyri í Skut-

ulsfirði 378.

— Torfas. ráðsmaður 363, 524.

— |)orleifss. lögmaður 21, 23.

35, 65-67, 158, 322, 330,

333, 462, 466, 467, 475,

481—486, 493, 526.1

Theódór Olafss. 417.

Thestrup prófessor 123.

Thodal stiptamtmaður 411, 623.

Tófa pórðard. 15.

Tómas á |)orleifsstöðum 321, 370.

— Aras. 349.

— Arnas. 563,

— Ásmundss. á Steinstöðum

260, 609.

— Bjarnas. 501.

— Björnss. 597, 599.

— Björnss. á Eej^kjum 399.

— Björnss. söðlasmiður 127.

— Björnss. Arnbjörnss. 357, 558.

— Brandss. á Bægisá 196, 354(?)

— Böðvarss. 375.

— Einarss. prestur 185.

— Eiríkss. ábóti á Munkapverá

185, 200, 370, 500, 515.

— Flóventss. 127. 538.

— Grímss. 217. 220.

— Guðniundss. 175.

— Havsteinss. 400.

— Hallgrímss. prestur í Stærra-

Arskógi 260.

— Helgas. 95, 539.

— Hjálmss. 329.

— IUugas. 543.

— Jónss. 199.

— Jónss. (kirkjuprests) 61.

— Klein umboðsmaður 584.

— Magnúss. 355.

Tómas Nikuláss. 387.

— Oddss. 223.

— Ólafss. 374.

— ólafss. prestur á Hálsi 91.

— Péturss. 371.

— Sigurðss. í Klettakoti 543.

— Sigurðss, Björnss, 350.

— Skúlas. prestur á Grenjaðar-

stað 128, 131, 251, 332,

598.

— Sveinss. 92,

— Sæmundss. prófastur á

Breiðabólsstað 128, 130, 418.

— Tómass. 276,

— Tómass. gullsmiður 610,

— Tómass. Björnss. 399,

— porsteinss. prestur 371.

— porsteinss. (prests) Oddss,

500.

Toríi Andréss. 526.

— Aras. hirðstjóri 11— 13, 33,

38, 172, 310, 311, 312,314,

317.

— Brandss. í Höfn 338.

— Eiríkss. 380, 385.

— Erlendss. s^'slumaður 266.

— Einnbogas. 35.

— Einnss. prestur í Hvammi
524.

— Gíslas. 43.

— Guðmundss. (á Keldum)

Torfas. 381.

— Guðmundss. (prests) por-

grímss. 135.

— Hákonars. skipherra 369.

— Jónss. prestur í Gaulverja-

bæ 244 (sbr. leiðr. 638), 249,

379, 403 571,

— Jónss, prestur í Saurbæ í
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Eyjafirði 33, 34, 82, 200,

201, 222, 340.

Torfi Jónss. sysliimaður á Kirlíju-

bóli 83, 343, 369, 383.

— Jónss. sýslumaðiir í Klofa

44, 54, 86, 307, 319, 327.

— Pálss. 381.

— Snæbjörnss. prestur á Kirkju-

bóli 363, 523.

— Sveinss. á Kliikum 236.

— Vigíúss. á Hrauni 314, 517.

— porsteinss. prestur á Gils-

bakka 214, 224, 521.

— J)orsteinss. Finnbogas. 65.

Trampe stiptamtmaður 134, 292,

625.

Trúels Snjóifss. 585.

Tryggvi Gunnarss. verzlunarstjóri

288. (sbr. leiðr. 638).

Tumi Jakobss. 189.

— Jónss. í Ey 351, 478, 553.

— Maguúss. á Arnbjargarlæk

347, 348, 503.

— forgrímss. á Skíðastuðum 36,

200, 201, 347, 351-353,

358, 361, 478, 479, 494,

506.

Týli Péturss. hirðstjóri 470.

Tyrfingur Ásgeirss. 42, 399,

587.

— Halldórss. 211.

Tyrrestrup kaupmaður 273.

Úlfdís Jónsd. 412.

Úlfheiður porsteinsd. 65, 454.

— porvarðsd. 455.

IJlfur herra af Dunka 437.

— óargi 436.

•^ Jónss, 558.

Una Finnbogad. 27, 36, 348.

— Guttormsd.? 449.

— porgrímsd. 319.

Ursula Einarsd. 503.

Úrækja Snorras. 141.

Valdimar Láruss. 601.

— Olafss. Briem prestur á Stóra-

núpi 287, 288.

Yaldís Guðmundsd. 501.

Valgarður Claesen verzlunarstjóri

288.

— Loptss. bóndi 10.

Valgerður Andrésd. 499.

— Árnad. 287. 289.

— Asgrímsd. Einarss. 603.

— Asgrímsd. (skálds) Magnúss.

117, 271, 403.

— Bjarnad. (ríka á Skarði) 244.

— Bjarnad. (prests) Gíslas. 602.

— Björnsd. porvaldss. 43, 60,

223, 228.

— Eiríksd. 355.

— Grímsd. 45.

— Halldórsd. (á Eróðá) Jónss.

498.

— Halldórsd. (lögmanns) Ólafss.

380, 381.

— Hallsd. 140.

— ísleifsd. 489.

— Jónsd. 411,

— Jónsd. 508.

— Jónsd. frá Mannskaðahóli

169, 336.

— Jónsd. Grímss. 314.

— Jónsd. (á Laxamýri) Guð-

mundss. 60.

— Jónsd. (prests) Kristjánss.

289.
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Yalgerður Jónsd. Olafss. 282.

— Jónsd. Signiundss. 580.

— Jónsd. (prests) porsteinss

288.

— Klemensd. 251. 587.

— Magnúsd. 2 58.

— Narfad. 194, 459.

- Ólafsd. 460.

— Pétursd. 396.

— Skaptad. 396.

— Skúlad. 510.

— Snjólfsd. 456.

— Sveinsd. 380.

— Yilhjálmsd. 148.

— I>orkelsd. 324.

— |)orláksd 573.

— porsteinsd. 638.

Yaltýr bróðir Pretta-Páls 437.

Yatnsfjarðar-Krístín sjá Kristín

BjOrnsd. (Jórsalafara).

Yermundur Loðinss. kögur 7, 140,

174, 175.

— Oddss. prestur 55.

— Péturss. 503.

— Steinss. 7, 175.

Yernharður Einarss. 472.

— Guðmundss. prestur í Otrar-

dal 378.

Yigdís Bjöinsd. 518.

— Halldórsd. 314, 517, 519.

— Ohifsd. (prests) Jónss. 86, 87,

401.

— porsteinsd. 223.

Yigfús Arnas. prófastur á Hoíi í

Yopnafirði 75, 510.

— Árnas. (prests) Skaptas. 126.

— Bjarnas. 101.

— Bjarnas. Thorarensen 132.

— Bjarnas. (prests) Gamlas. 491.

Yigfús Björnss. prestur í Garði

119, 242, 394.

— Eiríkss. 281.

— Erlendss. lögniaður 44, 46,

48—51, 66, 178, 217, 313,

328, 336, 354, 456, 468,

470, 482, 502.

— Elosas. 13.

— Friðrikss. 57, 100, 267,270,

— Gíslas. (lögmanns) Hákonars.

254, 520.

— Gíslas. Yigfúss. á Hofi 254,

406. 415, 533.

— Halldórss. á Rejkjum 89.

— Hanness. sýshunaður 380.

— Hanss. Scheving sýslumaður

243, 254, 277, 280, 415,

418-420, 430, 431, 622.

— Haukss. 459.

— Illugas. prestur á Sethergi

234, 332.

— Illugas. yngri 550.

— ívarss. Hohn eldri 162, 163-

— Ivarss. Hohn yngri hirðstjóri

162, 163, 172, 198, 299,

302, 303.

— Jenss. (Spendrúps) 406.

— Jónss. lögréttumaðnr 100,

105, 108.

— Jónss. á Bjarnastöðum 215.

— Jónss. á Hofi á Kjalarnesi

262.

— Jónss. í Lögmannshilíð 379,

556.

— Jónss. sj'shimaður í J>ing-

eyjarpingi 123, 124—127,

129, 242, 395, 396.

— Jónss. Grímss. 313, 502.

— Jónss. (prests) Ketilss. 538.
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Vigíús Magniíss. í Kirkjubæ 58.

— Oddss. prestur í Gaulverjabæ

58 (sbr. leiðr. 637).

— Ormss. (í ÉN^jum) Vigfúss. 42.

— Sigurðss. Fjeldsted gullsmið-

ur 543.

— Sigurðss. Thorarensen sfslu-

maður 274.

— Stefáuss. Thorareusen kan-

sellisekreteri 272.

— Sveinss. (lögmanns) 268.

— Sæmundss. 1 Múlakoti 502.

— pórarinss. kansellíráð sýslu-

maður á Hlíðarenda 273

—

275, 622.

— porbjurnss. prestur í Odda

150, 151.

— J)órðars. ríki á Borg 336,

483.

— porgeirss. frá Arnardranga

585.

— porlákss. 544.

— porsteinss. í ISTaustavík 395.

— |)orsteinss. Finnbogas. sýslu-

maður 54, 64, 67, 68, 69—
75, 78-82, 200—203, 225,

226, 318, 328, 456, 554.

— ^orsteinss. Magnúss. 31.

Vilborg Bjarnad. 328.

—
• Einarsd. 4, 5.

— Gíslad. (í Háholti) Guð-

mundss. 358.

— Gíslad. (biskups) Jónss. 227.

— Jónsd. (prests á Gilsbakka)

Jónss. 577.

— Jónsd. Nikuláss. 503.

— Jónsd. (lögmanns) Sigmundss.

(söngva-Borga) 463.

— Sigurðard. frú 5.

Vilborg Snorrad. 588.

— porgeirsd. 140.

Vilhelmína Leversd. 273.

Vilhjálmur Arnfinnss. sýslumaður

589.

— Bjarnas. 513.

— Finsen assessor í hæstarétti

293.

— Hákonars. í Kotvogi 563.

— Jóhannss. 561.

þóra Arad. 182 (sbr. leiðr. 637),

197, 206, 207, 342.

— Arnad. BjOrnss. 323.

— Árnad. Narfas. 460.

— Bárðard. 502.

— Bergpórsd. 364, 511.

— Björnsd. (prests) Jónss. 251.

— Björnsd. (prests) Skúlas. 87.

— Björnsd. (prests) Snæbjörnsd.

524.

— Björnsd. (prests) Thorlacíus-

ar frú 565, 613.

— Björnsd. (ríka) porleifss. 476.

— Brynjólfsd. 423.

— Dálksd. 507.

— Erlendsd. 271.

— Freysteinsd. 503.

— Gissurard. 561.

— Grímsd. 610.

— Guðmundsd. 551.

— Guðmundsd. Lýðss. 379.

— Halldórsd. 511.

— Hrólfsd. 319.

— Illugad. 555.

— ísleifsd. brók 323, 329.

— Jónsd. (sýslumanns) Björnss.

523.

— Jónsd. Hallgrímss. 406, 556.
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|>óra Jónsd. (prests) Hanness.

131.

— Jónsd. (í Einarsnesi) Sig-

urðss. 350.

— Jónsd. (í Kristnesi) Sigurðss.

343.

— Ketilsd. 395.

— Magnúsd. 148.

— Magnúsd. (prests) Péturss.

355.

— Nikulásd. 621.

— Olafsd. Daðas. 323, 362, 370.

500.

— Ólafsd. (i Hjarðardal) Jónss.

517.

— Pálsd. prests) Amundas. 524.

— Pálsd. (prests) Björnss. 378.

— Pálsd. Gíslas. 534.

— Sigurðard. Guðnas. 502.

— Sigurðard. Marlíúss. 84, 85,

383, 554, 556.

— Snæbjörnsd. 412.

— Stefánsd. 523.

~ Steinólfsd. 63.

— Sturlud. 345.

— Sveinsd. 380.

— Tómasd. 321, 362.

— Torfad. 380, 403.

— Tumad. 347, 348, 504.

— Yigfúsd. 119.

— porleifsd. 197.

— porsteinsd. 65,

pórarinn á Yíkingavatni 267.

— Asbjörnss. 445.

— Erlendss. prestur á Hoíi 287.

— Filippuss. á Dálksstöðum 223.

309.

— Gíslas. (Laga-J^órarinn) 506,

507, 513, 515, 525.

pórarinn Gíslas. (prests) Einarss.

499.

— Hallvarðss. 444.

— Illugas. 43.

— Jenss. 465 (sbr. leiðr. 639).

— Jónss. 513.

— Jónss. í Hafnaríirði 238.

— Júnss. prestur 204,

— Jónss. prestur í Hjarðarholti

536.

— Jónss. prestur á Hrafnagili

55, 191, 247, 488, 555.

— Jónss. prestur í Múla 128,

260.

— Jónss. sýslumaður á Grand

100, 125, 243, 267, 269,

270. 276, 277, 279—281,

283, 284, 414. 419, 422.

— Kristjáuss. prófastur í Yatns-

firði 260.

— Magnúss. Öfjörð sýslumaður

275, 603.

— Oddss. 443.

— Ólafss. 332.

— Olafss. prestur á Bægisá 360,

512, 552.

— Pálss. 111.

— Sigurðss. prestur á Osi 158.

— Stefánss. Thorarensen 272.

— Steindórss. 486, 507, 508,

513, 530, 532.

— Yigfúss. klausturhaldari 57,

82, 100, 267, 270, 391.

— pórarinss. 110.

-- porlákss. í Garði 87, 402, 403.

Jjorbergur Arnas. 550.

— Arnas. á Fjósum 609.

— Asmundss. prestur 188, 231,

346.
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porbergur Bessas. sýslumaður 90,

182, 184, 186, 192, 193,

197, 201, 219, 225, 240,

309, 319, 335, 340—342,

346, 347, 353, 358, 359,

361, 373, 449.

— Einarss. prestur á Eyri 216.

— Hjaltas. 541.

— Hrólíss. sýslumaður 86, 90

—93, 95—97, 100, 104,

319, 364, 375, 382, 401,

554, 557.

— Jónss. (prests) Halldórss. 88.

— Jónss. porbergss. 90.

— Sigurðss. 343.

— porsteinss. 363.

J>orbjörg Arad. 344.

— Bergsd. 261.

— Bessad. 448, 459, 471.

— Bjarnad. (prests) Einnbogas.

69.

— Bjarnad. (sýslumanns) Hall-

dórss. 615, 618.

— Bjarnad. (á Bustarfelli) Oddss.

521.

— Bjarnad. Pálss. 325, 488.

— Björnsd. (prests) Snæbjörnss.

— 524.

— Björnsd. (prests) Snæbjörnss.

önnur 524.

— Brandsd. 453.

— Eiríksd. í Djúpadal 345.

— Eyjólfsd. 18, 176.

— Friðriksd. 616.

— Gíslad. (lögréttumauns)

Björnss. 43,

— Gíslad. (prests) Magnúss. 621.

— Grimsd. 45.

— Guðmundsd. 24.

porbjörg Guðmundsd. Finnss. 448.

— Gunnarsd. 508.

— Jónsd. (prófasts) Konráðss.

119.

— Jónsd, Vigfúss. 105, 107,

— Jónsd. (prests) |)órðars. 538.

— Magnúsd. 265.

— Magnúsd. frá Eyðum 68.

318.

— Magnúsd. Vigfúss. 69, 195,

456, 554.

— Nikulásd. 55, 98,

— Ólafsd. digra 436.

— Olafsd. (tóna) Geirmundss.

444.

— Ólafsd. (í Héraðsdal) Mark-

úss. 241,

— Sigurðard, á Haugabrekku

543,

— Stefánsd, (prests) Láruss. 259.

— Stefánsd. (prests) porleifss.

258, 259, 395.

— Vigfúsd, (prófasts) Arnas.

510.

— Yigfúsd. Gíslas. 520.

— Vigfúsd. (sýslumanns) J^or-

steinss. 69, 230,

— J)órarinsd. 260,

— porbergsd. 345.

— |)órðard. (á Kirkjufelli) pórð-

ars. 459.

— pórðard. (í Tjaldanesi) Pét-

urss. 62.

— porleifsd, 194, 204—209,

212,

— porsteinsd. 488.

J)orbjörn Arnas. 480.

— Einarss. prestur í Kvígindis-

dal 463,
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porbjörn Jónss. 482.

|>órdís Arnad. 65.

— Bjarnad. 509.

— Björnsd. 129.

— Erlendsd. 504.

— Eyjólfsd. 58, 328.

— Einubogad. 26.

— Guðmundsd. 154, 155.

— Guðmuridsd. 563.

— Guðmundsd. (prests) por-

lákss. 291.

— Halldórsd. 375.

— Hinriksd. (Gerkens)343, 509.

— Hlugad. 77, 369 511, 573.

— Jónsd. 503.

— Jónsd. frá Draflastððum 487.

— Jónsd. í Leirliöfn 639.

— Jónsd. (prests) Egilss. 76.

— Jónsd. (Iðgsagnara) Illugas.

55, 78, 193.

— Jónsd. (á Svalbarði) Magn-

úss. 193, 309, 536.

— Jónsd. (prests) Sigurðss. 243,

291, 530.

— Jónsd. (prests) Stefánss. 358.

— Jónsd. (biskups) Yigfúss. 102,

103.

— Jónsd. (prests) í>orvaldss. 639.

— Magnúsd. 605.

— Magnúsd. Björnss. 327, 477.

— Magnúsd. (í Njarðvík) Eiríkss.

343.

— Ólafsd. 345.

— Pálsd. 111, 120.

— Samsonard. 620.

— Sigurðard. (á Svalbarði)

Björnss. 8, 13, 143, 175, 178.

— Sigurðard. (á |)orleifsstöðum)

Eiríkss. 344.

pórdís Skaptad. 43.

— Stefánsd. 259.

— Yigfúsd. 119.

— Jjórðard. á Eæti 196.

— porsteinsd. 97.

Jjórður hreða 436, 449.

— tréfótur 224, 250.

— Andréss. 340.

— Arnas. Narfas. 460.

— Arnas. (á Móbergi) J)orleifss.

558.

— Arnórss. 296.

— Asmundss. prestur 280.

— Björnss. á Eyvindará 65,

455.

— Björnss. Iðgsaguari 592, 608.

— Björnss. sfslumaður 127, 129,

130, 418,"

— Brjnjólfss. prestur á Eelli

263.

— Brynjólfss. (á Hlíðarenda)

|>órðars. 609.

~ Eggertss. 387.

— Egilss. lögmaður 300.

— Einarss. 85.

— Einarss. pre^tur í Hítardal

337.

— Einarss. (prests) Marteinss.

579.

— Erlendss. á Suðurreykjum

227, 345, 624.

— Gíslas. prestur 511.

— Grímss. 561.

— Guðmundss. 339, 340.

— Guðmundss. lögmaður 72,

229, 230, 231, 337, 342,

529.

— Gunnlaugss. 129.

— Hákonars. í Korðtungu 541.
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í^órður Hallclórss. 488.

— Hallss. lierra, á Möðruvöllum

4, 9, 15, 138-140.

— Helgas. kaupmaður 629—
631, 640, 641.

— Hinrikss. sýslumaður 58, 555,

564.

— Jónass. liáyíirdómari 243,

262, 290—293, 615, 631.

— Jónss. prestur í Garpsdal 62.

-- Jónss. prestur á Kálfafelli

103.

— Jónss. prestur á Staðastað

255.

— Jónss. prestur á Völlum 88.

— Jónss. (í Vík) Guðmundss.

á Laxamýri 60, 76, 286,

555.

— Ketilss. á Veggjum 503.

— Kolbeinss. 434, 442.

— Magnúss. gullsmiður 536.

— Magnúss. á Felli í Kinn 238.

— Narfas. lögmaður 449.

— Ólafss. prestur 90,

— Ólafss. kapellán í Skarðsping-

um 541.

— Ólafss. (sekretera, Magnúss.

418.

— Ormss. 62.

— Pálss. í Möðrufelli 257.

— Péturss. 201.

— Péturss. í Tjaldanesi 62.

— Sigfúss. prestur áMyrká414,

537.

— Sighvatss. kakali 138, 636.

— Sigmundss, undir Gnúpi 20.

25, 299, 303, 444.

— Sigurðss. 351.

— Sturlus. 141.

pórður Sveinbjörnss. konferenzráð

háyíirdómari 135, 292.

— Tómáss. læknir 130.

— í>órðars. 453.

— í>órðars. á Kirkjufelli 280, 459.

— pórðars. prestur 152, 296,

303(?).

— pórðars. prófastur í Reyk-

liolti 292, 615.

— |>orlákss. 87, 403.

— |>orlákss. biskup í Skálholti

269, 609.

— porlákss. á Marðarnúpi 224,

464, 497.

— porlákss. prestur á TJndir-

felli 534, 557.

— porlákss. (prófasts) Halldórss.

77, 573.

— |>orlákss. Halls. 356,

— |>orlákss. |>órðars. 609.

— í>orleifss. á Brekkum 196.

— J>orleifss. á Kirkjubæjar-

klaustri 380, 523, 606.

— í>orleifss. (galdra-Leifa) 196.

— porleifss. Grímss. 358, 366,

367.

— í>óroddss. á Reykhólum 632.

— |>orsteinss. prestur í Hvammi
í Norðurárdal 542.

— porsteinss. (prests) J>órarinss.

234.

— Örnólfss. 148.

|>órelfa Vigfúsd. 215.

|>órey Bjarnad. 250, 597.

— Björnsd. 239.

— Grímsd. 57, 238.

— Jónsd. á Móbergi 314.

— Sigurðard. 125.

15



756

|)orfiunur |)orbjörnss. í Seli 611.

— pórðars. prestur í Felli 95.

J>orgeir í Holti 140.

— Brandss. 296.

— Egilss. 301.

— Hallss. í Hvassafelli 24.

— Jónss. 557.

— Ólafss. (prests) Brandss. 351.

— Ólafss. Loptss. 158, 481.

porgerður Andrésd. 499.

— Arad. 349, 480, 491.

— Arnfinnsd. 171.

— Egilsd. 436.

— Eiriksd. frá Holti 355.

— Eiriksd. Snjólfss. 456.

— Jónsd. 358.

— Jónsd. 533.

— Jónsd. Koðránss. 324.

— Oddsd. 58.

— Ólafsd. 24, 312.

— Sigurðard. 250, 598.

— Símonard. 6.

— Steinsd. 447.

— Sturlud. 44.

— í)orleifsd. 33, 196.

|)orgils orrabeinn 436.

— Aras. 24.

— Gunnlaugss. 32.

—
• Jónss. 305.

— Jónss. á Brimilsvölluni 42.

J)orgrímur Einarss. 120.

— Guðmundss. 201, 333, 347,

348.

— C-ruðmundss. í Ivrossavík 56,

75, 96.

— Halldórss. 511.

— Jónss. stúdeut 265.

— Jónss. íReykjahlíð 112—114.

— Jónss; Jónss. 347.

porgrímur Jóuss. (prests) Ketilss.

88.

— Oddss. 170, 319, 636.

— Olafss. prestur á póroddsstað

78, 359, 368, 388, 575.

— Sigurðss. sýslumaður 135.

— Sölvas. 145.

— Tómass. guUsmiður 610.

— |)órðars. á Núpum 193.

— porleifss. á Hjallalandi 621.

— forleiíss. 1 Lögmannslilíð 70,

75, 96, 193, 197, 309. 536.

i
Þórhalla Árnad 449.

pórhalli Einarss. 522.

— Magnúss. prestur á Breiða-

bólsstað 540.

— Oddss. 590.

— Péturss. 540.

pórhildur Tómasd. 128, 130.

porkatla Guðbrandsd. 600.

— Jónsd. 343.

— Sigurðard. 394.

— Snæbjörusd. 524.

í^orkell Arngrímss. prestur í

Görðum 463.

— Asbjörnss. 443, 444.

— Bergss. 156.

— Bergpórss. 156.

— Bjarnas. prestur áReynivöU-

um 251, 602.

— Björnss. 600.

— (jamlas. ráðsmaður 548.

— Gíslas. 503.

— <Tuðbjartss. prestur í Laufási

7, 8, 13, 31, 143. 174, 17fi.

178.

— G-uðmuudss. á Hellu 542.

— Guðmundss. Bergmann.

601.
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porkell Guðmimdss. sfslumaðiir

231, 248, 539, 548, 562,

564, 565, 567.

— Halldórss. 86. 1

— HallgTÍmss. 117.

— Hallkelss. í Hraundal 7,

175 (sbr. leiðr. 636). 1

— Jónss. 453. !

— Jónss. á Sólheimum 251. í

— Jónss. (á Steinum) Jónss.

'

504.
'

— Magnúss. verzlunarmaður
;

540.
j— Oddss. prestur í Gaulverja-

1

bæ 521.
'

— Ólafss. í Njarðvík 69.
'

— Ólafss. prestur 18, 317.

— Olafss. prestur í (íoðdulum

41.

— Olafss. stiptprófastur á Hól-

um 267.

— Péturss. 552.
!

— Snjólfss. 320.

— Steinss. 225.

— porkelss. 542.

— porsteinss. prestur í Fagra-

nesi 566.

porlákur Hólaráðsmaður 346.

— silfursmiður 1 Viðvík 591.

— Aras. 42.

— Arngrímss. prestur á Staðar-

bakka 463, 464.

— Benediktss. 127, 236, 538.

— Bjarnas. prestur 362.

— Bjarnas. (prests) Gamlas. 491.

— Bjarnas. (prests) Halldórss.

492.

— Björnss. Hólaráðsmaður 407,

408.

porlákur Björnss. Blöndal 632.

— Bjnrnss. porlákss. 572.

— Einarss. 499.

— Erlendss. 230.

— Gíslas. í Efrilág 235.

— Grímss. prestur í Miklagarði

78, 94, 238, 266.

— Guðbrandss. syslumaður 582.

— Guðbrandss. (s^'slumanns)

porlákss. 578.

— Halldórss. í Tungunesi 99,

596.

— Halldórss. prófastur á Auð-

kúlu 77, 291, 333, 369,

573.

— Hallgrímss. 1 Skriðu 82, 273,

622.

— Hallgrímss. prestur á Stað í

Hrútafirði 464.

— Hallss. 356.

— Jónss. 350.

— Jónss. í Rauf 109.

— Jónss. prestur 1 Húsavík 236,

538, 624.

— Markúss. á Sjávarborg 57,

385, 386, 395, 397, 401.

— Narfas. lögmaður 449.

— Ólafss. 607.

— Ólafss. í Forsæludal 605.

— Ólafss. prestur á Miklabæ

414 (sbr. leiðr. 639), 555(?)

— Pálss. í Víðidalstungu 535,

557, 560, 573.

— Sigfúss. prestur_;í Glæsibæ

224.

— Skiílas. á Seilu 87.

— Skúlas. biskup á Hólum 27,

56, 77, 93, 97, 104, 112,

248, 326, 354, 376, 380,
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388, 490, 497, 508, 578,

596, (sbr. leiðr. 640), 597.
'

porlákur Skúlas. prestur 104.

— Torfas. Londemann 266.

— Yigfúss. 163.

— pórarinss. í ólafsdal 87, 402.

— pórarinss. prestur á Osi 283,

409.

— pórðars. 568.

— pórðars. Brynjólfss 609.

— J>órðars. (á Marðarnúpi) J)or-

lákss. 487, 497, 534, 557.

— porlákss. á Yöglum 622.

— í)orsteinss. 29, 53, 308.

porlaug Guðnad. 503.

porleifur Aras. Aðaldal 394.

— Arnas. faðir Teits lögmanns

21, 23, 66. 481.

— Árnas. í Yatnsíirði 21, 23,

25, 46, 150—152, 158, 167,

304, 305, 436, 439, 440,

442, 444, 446, 452, 481,

495.

— Arngrímss. 41.

— Bjarnas. í Búðardal 102,

223.

— Bjarnas. prestur 324.

— Bjarnas. Björnss. 324.

— Bjarnas. ívarss. 66.

— Bjarnas. Sumarliðas. 323,

500.

— Björnss. prestur á Eej-khól-

um 324, 446, 499.

— Björnss. Davíðss. 473.

— Björnss. (ríka) porleifss. á

Keykhólum 12, 36, 168, 169,

177, 306, 321, 359, 441,

452, 453, 465, 469, 472,

475.

|>orleifur Brandss. 171.

— Grírass. syslumaður á Möðru-

völlum 33, 41, 44, 45, 47,

51. 52, 147, 178—182, 188,

192, 194—212, 214, 217—
220, 225, 309, 346, 353,

358, 366, 456, 483, 494,

562.

— Guðmundss. í pykkvaskógi

460, 485.

— Halldórss. skólameistari 409.

— Jónss. frá Kirkjubóli 498.

— Jónss. prófastur í Hvammi
— 601.

— Jónss. Sigmundss. 580.

— Jónss. (lögmanns) Sigurðss.

357, 558.

— Kolbeinss. á Háeyri 396.

— Kortss. lögmaður 98, 248,

253, 256, 258, 378, 389—
391, 567, 591, 592, 600.

— Magnúss. sýslumaður á Hlíð-

arenda 386.

- Marteinss. 23, 156, 439.

— Ólaíss. iKöldukinn478, 531.

— Ólafss. prestur í Blöndudals-

hólum 500, 599.

— Pálss. lögmaður 11, 168,

182, 183, 197, 310, 381,

385, 477, 496, 498, 518,

530.

—
• Péturss. 337.

— Sigurðss. 343.

— Skaptas. stiptprófastur 94,

122, 259, 393, 396, 405,

410.

— Svartss. á Pieykhólum 25, 81.

— Sæmundss. prestur á Stað í

Kinn 395.
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porleifur pórðars. (Galdraleifi) 196.

— porgrímss. 193.

— porleifss. 51, 179.

pormóður Aras. sýslumaður 200,

347, 348, 353, 476, 501,

502, 505-507, 519.

— Ásmundss. í Bræðratungu

221, 338, 341.

— Guðmundss. í Múlalíoti 504.

— Kortss. 600.

— Sigurðss. 505.

— Snorras. prestur 493.

— Tumas. 504.

pórný Björnsd. 581.

— Guðmundsd. Arnas. 580.

— Guðmundsd. (á Laugum)

Jónss. 76, 96.

— Jónsd. 57.

— Ketilsd. 579.

— Magnúsd. 580.

— Snorrad. 580.

póroddur Eiríkss. 168, 337.

— J>órðars. 412.

— Jíorsteinss. pjófur 595.

T>órólfur Ejjólfss. 227, 464.

— Gissurars. 465.

— Jóhannss.áOspaksstöðum581
— porsteinss. smjör 8.

|>orsteinn draummaður 138.

— jökuU 13.

— prestur 151.

— prestur í Holti undir Eyja-

fjöllum 380.

— úr Hvammi 16.

— í Reykjahliö 582.

— á Tjörnum 327.

— á Upsum 275.

— Aras. 394.

— Asmundss. prestur í Yestur-

hópshólum 188, 325, 345,

487.

porsteinn Benediktss. í Bólstaðar-

hlíð 523, 533,- 569, 579,

583—585, .587- 590, 596—
599.

— Benediktss. á Laxamýri 538,

626.

— Bessas. 317, 453.

— Bjarnas. 472.

— Björnss. prestur að Tjörn á

Yatnsnesi 581.

— Brandss. 53.

— Böðvarss. 189.

— Daníelss. á Skipalóni 82.

— Egilss. 7, 174.

— Einarss. 183.

— Einarss. á Anastöðum 238.

— Einarss. prestur á Kálfafells-

stað 287.

— Eiríkss. prestur 71.

— Eyjóltss. lögmaður á Urðum
9-11, 16—18, 143—145,

297, 299-303, 305, 310,

312, 348— 350.

— Eyjólfss. (í Dal) Einarss. 329.

— Finnbogas. sýslumaður 33,

37, 53, 54, 64—68, 70, 74,

178, 190, 200, 201, 219, 320,

454, 456, 484, 486, 554.

— Geirss. 140.

— Grímss. skrofi 8.

— Guðleikss. 452.

— Guðmundss. 317.

-- Guðmundss.^prestur 472.

— Guðmundss. sterki 614.

— Guðmundss. frá Grenjaðar-

stað 235.

— Guðmundss. í Hvammi 255,

— Guðmundss. Andréss. 34, 186-
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—188, 198, ^
.

, .U5,

347, 499.

• Gunnarss. piófastur 348, 493,

515.

Gunnlaugss. prestur 363.

Hákonars. lögsagnari 126,

563.

Hákonars. Jónss. 177.

Hallgrímss. prestur í Stærra-

Árskógi 88, 259.

Hallgrímss. (prests) por-

steinss, 260.

Hallss. prestur á Mælifelli

202, 346.
I

Hallss. svartur 24, 153.
]

Helgas. á Grund 602. !

Helgas. (lögmanns) 11, 168,

306, 307.

Helgas. prestur í Eeykholti

274.

Hrólfss. 319.

Högnas. 579, 584.

Höskuldss. 153— 155, 162.

Hlugas. prófastur 1 Múla 35,
j

74, 78, 79, 84, 90, 81, 97,

190, 512.
I

Illugas. prestur á Völlum 56,
j

77, 389, 511.

Jenss. Spendrup 406.

Jónss. 371.

Jónss. 314.

Jónss. 200.

Jónss. 36.

Jónss. prestur 222.

Jónss. á Fjalli 558.

Jónss. frá HoltiíSvínadal368.

Jónss. á Sökku 88.

Jónss. prestur á Ejðum 56,

613.

J)orsteinn Jónss. prestur í Pagra-

nesi 597.

— Jónss. prestur í Holti undir

Eyjafjöllum 463.

— Jónss. prestur á Yogsósum

417.

— Jónss. kanselliráð, sýslumað-

ur 133, 134.

— Jónss. lögréttumaður á Flugu-

mýri 102.

— Jónss. á Svarðbæli 95.

— Jónss. Sturlus. 45.

— Ketilss. prestur á Hrafnagili

385, 538.

— Kolbeinss. 296, 434, 442.

— Loptss. hökulangur 159.

— Magnúss. 1 |)ykkvabæ 79(?),

231, 244, 326, 489.

— Magnúss. Jónss. 23, 28, 31.

— Magnúss. Yigfúss. 195, 456.

— Nikuláss. (príors) 86.

-- Xikuláss. porsteinss. 60, 190.

— Oddss. 29.

— Oddss. prestur í Tröllatungu

499, 500.

— Oddss. Jónss. 499.

— Ólafss. lögmaður 10, 11, 33,

144. 300, 305, 310, 311,

440, 444.

— Ólafss. prestur 222.

— Ólafss. frá Yindhæli 250.

— Pálss. á Reykjavúllum 398.

— Pálss. prestur á Hálsi 288,

289.

— Sighvatss. 313.

— Sigurðss. 269.

— Sigurðss. (lærða) Jónss. 557.

— Símonars. 179, 189, 200,

204.

— Símonars. 57.
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porsteinn Skúlas. Björnss. 402.

— Sveinbjörnss. 26.

— Tómass. 369, 573.

— Tómass. 5-51.

— Torfas. í Hjörtsey 44, 194,

— Torfas. (prests) Snæbjörnss.

363.

— Tyifingss. prestur í Hvammi
86, 399, 401, 497, 587.

— Yigfúss. 558.

— Vigfúss. (sýslumanns) por-

steinss. 69, 70.

— pórarinss. prestur i Miðdala-

pingum 234.

— Jíórðars. 551.

— J)orgrímss. prestur 348.

— forlákss. 179.

— porleifss. sj'slumaður 82,

116,386,387,389, 390, 392,

393, 399, 401, 564.

— J)orsteinss. 602.

— J)orsteinss. djákni 118.

— |)orsteinss. porvaldss. á Sandi

234.

— Össurars. 492.

J)órunn Arad. 365.

— Arnad. 558.

— Benediktsd. (ríka) Halldórss.

eldri 81, 223, 232, 377.

— Benediktsd. (ríka) Halldórss.

yngri 224.

— Benediktsd. (sýslumanus)

Halldórss. 384. 578, 579.

— Bergsd. 610.

— Bjarnad. (á Búlandi) Eiríkss.

355.

— Bjarnad. dandl.j Pálss. 398.

— Bjarnad. (i Skriðu) Pálss.

325, 488.

— Bjarnad. Torfas. 319, 636.

fópjinn Björnsd. (prófasts) Gíslas.

43.

— Björnsd. (prests) Jónss. 133,

251.

— Björnsd. (prófasts) Magnúss.

120, 242, 243.

— Björnsd. (sýslumanns) Pét-

'urss. 117, 118, 122.

— Ejörnsd. (prests) Skúlas. 87.

— Daðad. 448.

— Eggertsd. 350.

— Egilsd. 536, 573.

— Einarsd. 5 .

— Einarsd. 195.

— Einarsd. (prestsj Björnss. 120.

— Einarsd. Grímss. 215.

— Linarsd. (prests) Magnúss.

456.

— rinnbogad. 26, 30, 32, 33,

170.

— Triðriksd. 616.

— Gíslad. 507.

— Gíslad. Arnas. 480.

I

— G-rímsd. (áLundi) Jónss. 57.

1

— Grimsd. |)orIeifss. 205. 214.

I — Guðmundsd. (sýslumanns)

I

Péturss. 119.

;
— Guðmundsd. (á Kelduni)

\

Torfas. 381.

— Hallgrímsd. (prests) Guð-

mundss. 75.

— Hallgrímsd. Halldórss. 556.

— Hannesd. Björnss. 42.

— Hannesd. (syslumanns) Lár-

uss. 262, 263.

— Hansd. 254, 415.

I

— Hjaltad. 216.

i — Jónsd. ríka 182, 222, 223,

I

365.
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329,

373,

499,

340,

454,

525,

J>órunn Jónsd. (biskups) Aras. 34,

184—189, 193, 196, 226,

319, 321, 322,

345—347, 372,

483, 494, 495,

527.

— Jónsd. Erlendss. 415.

— Jónsd. (prófasts) Guðmundss.

496, 533.

— Jónsd. (prests) Hjaltas. 216.

— Jónsd. (prests) Sveinss. 524-

— Jónsd. (sýslumanns) Yigfúss.

82, 83, 102, 104, 105, 246,

520.

— Jónsd. (prests) pórðars. 224.

— Jónsd. (prests) porgrímss.

216.

— Jónsd. (prests) porvaldss. 395

(sbr. leiðr. 639).

— Kortsd. frá Kirkjubóli 628.

— Kortsd. |)ormóðss. 500, 600.

— Magnúsd. (konferenzráðs)

418, 601.

— Magnúsd. (prests) Aras. 399.

— Marteinsd. 495, 496.

— Oddsd. (digra) Jónss. 381,

386.

— Oddsd

601.

— Ólafsd

416.

— Ólafsd. (stiptamtmanns) 242.

— Ormsd. 348, 479.

— Pálsd. 381.

— Pétursd. 76.

— Pétursd. 351.

— Pétursd. (amtmanns) Hav-

steins 292.

(nótaríus) Stefánss.

Björnss. (sekretera)

J)órunn Pétursd. (í Vík) Magn-

úss. 460.

— Skúlad. 170, 446.

— Stefánsd. (prests) Láruss. 259.

-- Stefánsd. Schevings 416.

— Svanborgard. 60.

— Sæmundsd. 98.

— Torfad. 380.

— pórarinsd. 448.

— þórarinsd. (prests) Jónss. 128.

— í>órðard. (prests) Einarss.

337.

— pórðard. |)orleifss. 380.

— J>orgrímsd 111, 120.

— porleifsd. (Galdraleifa) 196.

— porleifsd. (lögmanns) Kortss.

253, 256, 258 (sbr. leiðr.

638) 592, 593.

— porvaldsd. 237.

— porvaldsd. Ólafss. 224, 489,

523.

porvaldur prestur á Ferjubakka

460.

— prestur í Presthólum 110.

— Árnas. 189, 191, 517.

— Ásmundss. 324.

— Bergpórss. 443.

— Björnss. prestur á Melstað

627.

— Bjömss, prestur í Stóradal

522.

— Björnss. sýslumaður 43, 314,

514, 516,^517, 519, 525.

— Björnss. (í Haukadal) por-

valdss. 517.

— Böðvarss. prófastur 1 Holti

251, 627.
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porvaldur Eiríkss. 362.

— Geirss. í Auðbrekku 140,

— Gottskálkss. prestur á Mikla-

bæ 368, 575, 603.

— Gunnlaugss. í Hríscy 234,

368, 575.

— Jónss. 100.

— Jónss. 529,

— Jónss. á Gauksmýri 118, 609,

610.

— Jónss. í Haukadal 517,

— Jónss. á Móbergi 462.

— Jónss. á Eeykjum 327, 387,

477, 530,

— Jónss, prestur í Fagranesi

582 (sbr. leiðr. 640).

— Jónss. (í Auðbrekku) por-

yaldss. 521.

— Ketilss. auðgi 8, 143,

— Kjartanss, 436.

— Ólafss, í Auðbrekku 81, 223,

224, 326, 489, 521,

— Olafss, (prests) Pálss, 417.

— Ólafss. porvaldss, 522,

— Schovelin 272.

— Skúlas. 112, 409, 510.

— Snorras. í Yatnsfirði 4. (sbr.

leiðr. 636).

— - Stefánss. prestur á Hofi 522,

565.

— Sörenss, kapellán 565, 566.

— Tómass. prestur á Hrafna-

gili 55.

— porkelss. 13, 41, 194, 486.

— Ögmundss. vasi 148.

porvarður Aras, 179,

— Bárðars. prestur í Felli 409.

— Bjarnas. 184, 317, 318, 336.

— Brandss, 464, 489.

porvarður Eiríkss. Loptss. 167,

306, 307, 336, 337.

— Erlendss. á Hvítanesi 227.

— Erlendss. lögmaður 44, 46

—50, 59, 169, 176, 228,

336, 477.

— Guðmundss. 67, 320.

— Jónss. prestur í Holti undir

Eyjafjöllum 602,

— Loptss, á Möðruvöllum 158,

161, 162-167, 172, 194,

317, 336,

— Magnúss, prestur í Vallanesi

65, 455.

— Ólafss. 443, 445,

— Ólafss. prestur á Breiðaból-

stað 489, 562.

— Eunólfss, 350.

— Stígss. 521.

— Sturlus, 558,

— pórarinss. 138,

— pórólfss, 83, 227.

— Örnólfss. 171.

pórvör Egilsd, 131,

— Sigfúsd. 131.

prándur í Götu 7.

prúður Björnsd, 244,

— Eiríksd, 69,

— Yigfúsd, 119.

— porsteinsd, 386, 387,

puríður d^ila 174.

— Arnad. Björnss. 324.

— Arnad, (á Halldórsstöðum)

Gíslas. 566.

— Benediktsd. 406.

— Bjarnad. Halls, 99, 234.

— Bjarnad, (í Skriðu) Pálss.

240, 325, 488.

— Björnsd. Davíðss, 413,

16
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þuríður Björnsd. (prests) Magn-

úss. 242.

— Björnsd. (ríka) porleifss. 14,

41.

— Brynjólfsd. 380.

— Einarsd. stóra 337, 339, 341.

— Einarsd. J>orleifss. 443, 444.

— Eiríkss. (í Djúpadal) Magn-

úss. 345.

— Erlendsd. 325, 464, 489.

— Einnsd. 460.

— Gottskálksd. 360, 479.

— Grrímsd. 368, 575.

— Guðnmndsd. 490, 491, 512.

— Hákonard. 563.

— Hálfdánard. 234.

— Halldórsd. 455.

— Jónsd. 271.

-- Jónsd. (biskups) Aras, 329.

— Jónsd. Árnas. (prests) 333.

— Jónsd. (á Ketilsstöðum)

Bjarnas. 498.

— Jónsd. (á Hafgrímsstöðum)

Jónss. 512.

— Jónsd. (prests) Ketilss. 538.

— Jónsd. (prests) Sigurðss. 88.

— Magnúsd. 349.

— Magnúsd. (í Stóradal) Arnas.

214.

— Magnúsd. Benediktss. 540.

-- Ólafsd. 250.

— Ólafsd. 357.

— Ólafsd. Jónss. 364, 510.

— Ólafsd. (í Núpufelli) Jónss.

241.

puríður Ólafsd.Marteinss. 439, 440.

— Pálsd. 491.

— Sigurðard. (prests í Goð-

dölum) Jónss, 109, 487,

508.

— Sigurðard. (prests á Grenj-

aðarstað) Jónss. 309, 327,

403.

— Skúlad. 332.

— Sæmundsd. 379.

— Tómasd, 449.

— porbergsd. 188.

— porbergsd, (sýslumanns)

Bessas. 345.

— porleifsd. Grímss. 195, 198,

203, 206, 208, 212, 225,

309, 456.

— ^orleifsd. Jónss. 357.

— porvaldsd. 627.

— Ögmundsd. 437.

Ogmundur Högnas. prestur á

Krossi 130.

— Jónss. í Arnarbæli 63.

— Olafss. á Xúpum 586.

— Pálss. biskup í Skálholti 51,

183, 192, 329, 330, 338,

339, 455, 483, 485, 486.

— pórðars. úr Bæ 437.

Örnólfur Arníinnss. 171.

— Jónss. í Stóraskógi 157.

— Ólafss. 11, 27, 310.

— Steinss. 452,

Össur Jónss. á pYerá 344, 492,

609.
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Eptirmáli.

petta registur, er hér kemur fyrir almeiniingssjónir, er í sjálfu

sér nokkuð ófullkomið, og pykir mér pví lilýða, að skýra frá pví

í fám orðum, hvaða frumreglu (princip) sé fylgt í pví, til pess að

koma í veg fyrir allan misskilning. Samkvæmt pví sem mér var

falið á hendur, hef eg sleppt börnum ýmissa manna, sem aðeins

eru nefncl á nafn í ættartöhmum, en eigi frekar getið um pau í

skýringunum neðanmáls ; einnig hef eg sleppt ýmsum öðrum mönn-

um, er eg hugði lítt nafnkunna, og einungis koma fyrir í dómum,

en marga af peim hef eg pó talið, pað getur verið, að sumum

pyki, að eg hafi tekið marga ómerka menn upp í registrið, en

sleppt öðrum merkari, en við pví verður ekki gjört. Eins og sjá

má, hef eg enga eða mjög fáa fært til ættar, nema par

sem samnefnt var, og pörf var á frekari útskýringu, pví að

við pað hefði registrið lengst afar mikið, en pó ekki orðið miklu

greinilegra. Yíðast hef eg kallað prófasta að eins presta, pví að í

bókinni sjálfri er sjaldan gjörður greinarmunur á pví ; en sumstaðar

hef eg bætt við föðurnöfnum manna, par sem eg vissi að pað var

óhætt. Opt hef eg verið í miklum vafa, að greiða úr nufnunum,

pví að pað er víða erfitt að sjá, hvort talað er um einn eða fleiri

með hinu sama nafni, og getur pví vel verið, að einhverjar villur

eða ónákvæmni séu sumstaðar í registrinu, en eg hygg samt, að

pær séu ekki svo stórkostlegar, að pær spilli fyrir notkun sjálfrar

bókarinnar.

H. porsteinsson.
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